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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya merupakan Pengadilan Agama Kelas II 

yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011, bersamaan dengan pembentukan 15 

Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia. Pada awal diresmikannya, 

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sudah dapat beroperasi menerima dan 

memeriksa perkara di minggu pertama sebanyak kurang lebih 50 perkara dan pada 

bulan berikutnya menerima sekitar 200 perkara [1]. Dalam hal ini perkara 

perceraian merupakan perkara yang paling banyak mendominasi, dengan kata lain 

75% perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya adalah perkara 

perceraian. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu angka perceraian di 

kalangan masyarakat berada pada tingkat yang memprihatinkan, yang berarti terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya suatu 

tindakan dalam menentukan keputusan yang diambil untuk memprediksi tingkat 

perceraian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengetahui pola asosiasi yang sudah 

terbentuk pada data perkara perceraian sehingga dapat memberikan keputusan bagi 

Pengadilan Agama kota tasikmalaya, termasuk dalam memilih strategi 

penanggulangan dan meminimalisir angka perceraian berdasarkan kriteria atau 

faktor-faktor perceraian. Karena apabila perceraian tidak mendapatkan perhatian 

secara khusus maka perceraian dapat mengakibatkan banyak hal negatif baik secara 
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langsung maupun secara tidak langsung, seperti tekanan psikis pada pasangan yang 

bercerai, kesejahteraan anak korban perceraian, lalu anak menjadi terlantar, dan 

bahkan kenakalan remaja yang secara tidak langsung dapat diakibatkan oleh 

perceraian orang tua. Hurlock (1980) menjelaskan bahwa perceraian merupakan 

kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk. Tetapi perlu disadari bahwa 

banyak perkawinan yang tidak dapat membuahkan kebahagiaan lahir batin antara 

suami istri tetapi tidak selalu diakhiri dengan perceraian, hal tersebut dapat 

disebabkan oleh adanya pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi, dan alasan 

lainnya [2]. 

Secara struktural pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya 

dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan yang diserahkan setiap bulan ke 

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat (dahulu Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

diubah berdasarkan Lampiran IV Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 

2015) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku atasan. Dari hasil laporan 

tersebut maka dilakukan pengolahan data sehingga menghasilkan informasi baru 

yang dapat digunakan untuk mengetahui pola perceraian yang sering terjadi.  Maka 

diperlukan suatu teknik data mining yang digunakan untuk memeriksa basis data 

berukuran besar sebagai cara untuk menemukan pola yang baru dan berguna [6]. 

Teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi atau 

hubungan antara item disebut dengan association rule mining. Teknik asosiasi 

dalam data mining adalah teknik untuk menemukan atribut yang muncul bersamaan 

dalam satu waktu [3]. Association rule mining adalah suatu prosedur untuk mencari 

hubungan antar item dalam suatu data set yang ditentukan. Metodologi yang 
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mendasari metode ini adalah analisis pola frekuensi tinggi dan pembentukan aturan 

asosiatif [4]. 

Perceraian merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, asalkan data yang 

digunakan memiliki pola, dan jika ditemukan adanya kemungkinan-kemungkinan 

akan menggeneralisasi untuk membuat prediksi yang akurat pada data masa depan 

[6]. Prediksi dilakukan dengan menganalisis data perkara perceraian sebelumnya, 

salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk menemukan association rule 

adalah algoritma Frequent Pattern Growth (FP-Growth). 

Algoritma FP-Growth adalah salah satu algoritma dari teknik association rule 

yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul 

(frequent itemset) dalam sebuah kumpulan data [4]. FP-Growth merupakan 

pengembangan dari algoritma Apriori. Sehingga kekurangan dari algoritma Apriori 

diperbaiki oleh algoritma FP-Growth. FP-Growth lebih memberikan keuntungan 

karena hanya dilakukan dua kali scanning database, sedangkan Apriori perlu 

melakukan scanning database berulang-ulang. Pada algoritma Apriori diperlukan 

generate candidate untuk mendapatkan frequent itemsets. Akan tetapi, di algoritma 

FP-Growth generate candidate tidak dilakukan karena FP-Growth menggunakan 

konsep pembangunan tree dalam pencarian frequent itemsets.  Hal tersebutlah yang 

menyebabkan algoritma FP-Growth lebih cepat dari algoritma Apriori [5]. 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan maka penelitian ini 

diwujudkan sebagai bahan penyusunan tugas akhir yang berjudul “Implementasi 

Metode Association Rule Menggunakan Algoritma FP-Growth Untuk Prediksi 

Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah penerapan algoritma FP-Growth dapat digunakan dalam 

memprediksi perkara perceraian? 

2. Seberapa besar tingkat akurasi algoritma FP-Growth dalam memprediksi 

perkara perceraian? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah 

dirumuskan adalah: 

1. Menerapkan algoritma FP-Growth dalam menentukan pola kriteria 

perceraian untuk prediksi perkara perceraian. 

2. Mengetahui prediksi dan persentase pola perkara perceraian dengan 

algoritma FP-Growth. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Menghasilkan aplikasi yang dapat memberikan informasi berguna yaitu 

berupa hubungan pada setiap kriteria perceraian. 

2. Aplikasi dapat menampilkan pola perkara perceraian dengan frekuensi 

tertinggi yang hasilnya dapat digunakan untuk salah satu acuan untuk 

prediksi perceraian. 
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1.5 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak keluar dari inti permasalahan, maka perlu dibuat 

batasan-batasan masalah. Batasan-batasan masalah tersebut yaitu : 

a. Data Sampel yang diinputkan berupa data perkara perceraian pada bulan 

januari s/d februari tahun 2017. 

b. Inputan untuk aplikasi ini berupa nomor surat, tanggal permohonan, tanggal 

terdaftar, tanggal pernikahan, lama pernikahan, jumlah anak, putusan, jenis 

kelamin pemohon dan termohon, usia pemohon dan termohon, pendidikan 

pemohon dan termohon, pekerjaan pemohon dan termohon, alamat 

pemohon dan termohon, dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian. 

c. Kriteria atau faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian berupa poligami 

tidak sehat, cemburu, krisis akhlak, kawin paksa, ekonomi, tidak ada 

tanggung jawab, kawin di bawah umur, dihukum, cacat biologis, politis, 

perselingkuhan, tidak ada keharmonisan, masalah seksual, anak, kurang 

komunikasi, tidak saling pengertian. 

d. Proses yang dilakukan menggunakan algoritma FP-Growth. 

e. Output yang ditampilkan berupa pola data dengan nilai support yang 

memenuhi minimum support yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan 

himpunan data yang paling sering muncul dan akan dijadikan sebagai acuan 

untuk prediksi perkara perceraian berdasarkan pola kriteria yang terbentuk. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Berikut dapat dilihat pada Gambar 1. 1 merupakan hasil kerangka pemikiran 

pada penelitian ini. 

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 

1.7 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini terdiri 

dari 2 tahapan, yaitu: 

a.) Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan 

peninjauan langsung terhadap objek penelitian. 
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b.) Studi Literatur 

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal dan 

bacaan-bacaan yang terkait dengan judul proposal. 

2. Analisis dan Perancangan 

Analisis dilakukan terhadap data yang sudah dikumpulkan, 

pengumpulan kebutuhan perangkat lunak yang akan dibuat, selanjutnya 

penulisan pembangunan program yang dilanjutkan dengan pengujian. 

Perancangan dilakukan tepat setelah tahapan analisis dimana dalam 

perancangan dilakukan pengubahan kebutuhan-kebutuhan perangkat lunak 

menjadi bentuk karakteristik yang mudah dipahami. 

3. Penulisan Program 

Tahapan selanjutnya yaitu penulisan program dimana pada tahapan 

ini digunakan bahasa pemrograman Java. 

4. Pengujian 

Tahapan selanjutnya yaitu pengujian dimana program yang telah 

dibangun diuji semua fungsionalitasnya. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman proposal tugas akhir ini, maka disusun 

sistematika penulisan proposal sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, Metodologi Penelitian, 

Sistematika Penulisan. 
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BAB II : STUDI PUSTAKA 

Bab Studi Pustaka tentang Kajian Pustaka, dan uraian teori – teori yang digunakan 

dalam analisa permasalahan yang ada dan juga teori – teori yang digunakan dalam 

perancangan dan implementasi.  

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab Analisis dan Perancangan berisi tentang analisis dan perancangan aplikasi yang 

dibentuk yaitu berisi tentang cara kerja aplikasi, identifikasi masalah dan evaluasi 

aplikasi serta perancangan pembangunan aplikasi yaitu design sistem, design basis 

data, dan design antar muka (user interface). 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab Implementasi dan Pengujian berisi tentang penjelasan spesifikasi aplikasi, 

kebutuhan aplikasi, implementasi aplikasi dan pengujian yang dilakukan terhadap 

aplikasi yang dibangun. 

BAB V : PENUTUP 

Bab Penutup berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut 

dalam upaya memperbaiki kelemahan pada aplikasi guna untuk mendapatkan hasil 

kinerja aplikasi yang lebih baik. 


