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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Fakultas komunikasi dan informatika merupakan fakultas yang cukup baru di 

universitas muhammadiyah surakarta. Fakultas ini memiliki 2 program studi yaitu 

Informatika dan Ilmu Komunikasi. Prodi  informatika dalam menentukan 

pembimbing skripsi melalui rapat dosen. Dalam penentuan pembimbing skripsi 

mahasiswa dapat mengusulkan dosen mana yang ingin dijadikan pembimbing, tetapi 

keputusan akan tetap pada rapat dosen. Dalam rapat ini, prodi  memilih mahasiswa 

mana yang akan dibimbing oleh seorang dosen sesuai judul dan deskripsi 

mahasiswa. 

Dengan penentuan pembimbing skripsi yang masih manual ini biasanya 

memerlukan waktu yang cukup lama. Karena harus merapatkan dosen mana yang 

cocok dengan judul dan deskripsi dari mahasiswa yang cukup banyak. Dalam rapat 

ini dosen juga harus membaca setiap judul dan deskripsi skripsi untuk benar-benar 

mencocokan dengan keahlian dosen dan pengalaman dosen dalam membimbing. 

Rapat dapat memakan waktu sehari kerja untuk menentukan pembimbing untuk 50 

mahasiswa, maka ini sangat tidak efisien. 

Guna mengatasi kesulitan dalam penentuan pembimbing, maka diperlukan 

sistem yang dapat membuat sebuah keputusan yang tepat dan cepat. Oleh karena itu 

perlu dibuat sebuah sistem pendukung keputusan penentuan pembimbing skripsi. 

Penelitian ini mengamati penggunaan  metode analytical hierarchy process. Untuk 

menentukan dosen mana yang cocok dengan judul mahasiswa. Keputusan ini akan 

diambil berdasarkan data penelitian dosen, paper dosen, mata kuliah yang diajar 
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dosen dan topik mahasiswa yang pernah dibimbing dulunya. Sehingga dengan 

beberapa variable tersebut akan dapat membuat keakuratan dalam pemilihan 

pembimbing. Serta yang paling penting dalam sistem ini yaitu membuat penetuan 

pembimbing lebih cepat dan efisien. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka diperoleh rumusan 

masalah yaitu : 

“Bagaimana membuat sistem pendukung keputusan penentuan pembimbing skripsi 

dengan metode analytical hierarchy process?” 

1.3. Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan 

maupun pelebaran pokok masalah supaya penelitian tersebut lebih terarah dan 

memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.  Beberapa 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Penerapan sistem informasi penentuan pembimbing skripsi diimplementasikan 

pada prodi informatika UMS, sehingga data-data/informasi berupa sampel data 

dari prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2) Sistem Informasi yang dibuat berisi sistem pendukung keputusan pemilihan 

pembimbing berbasis web dengan studi kasus di prodi Informatika UMS 

3) Sistem ini dirancang dengan 1 (satu) user : 

a. Biro skripsi yaitu orang yang di beri akses untuk mengoperasikan sistem 

untuk menginputkan data dalam pengambilan keputusan. 
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1.4.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem pendukung keputusan 

berbasis web yang memudahkan Biro skripsi dan prodi dalam pemilihan 

pembimbing skripsi.  

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1) Bagi Biro skripsi 

Sistem ini dapat membantu biro skripsi, untuk mempermudah pemilihan 

pembimbing skripsi bagi mahasiswa yang  mengambil mata kuliah skripsi.  Selain 

itu, biro skripsi juga tidak perlu lagi mengadakan rapat dengan dosen untuk 

pemilihan pembimbing bagi mahasiswa, sehingga proses pengambilan keputusan 

lebih efisien waktu. 

2) Bagi Dosen 

Manfaat bagi dosen  adalah dapat memberikan bimbingan pada mahasiswa 

dengan topik judul skripsi sesuai dengan keahlian dosen dan juga pengalaman 

dosen dalam bimbingan. 

3) Bagi Mahasiswa 

Manfaat bagi mahasiswa yaitu mendapatkan pembimbing yang tepat sesuai 

dengan topik judul yang dikerjakan. 

4) Bagi Peneliti 

Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah dapat mengimplementasikan ilmu 

yang sudah dipelajari di perkuliahan, terutama tentang metode AHP, Similarity, 

PHP, HTML, dan MySQL. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini 

maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik.  Sistematika penulisannya 

adalah sebagai berikut : 

 

BAB  I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan, 

dan pembuatan sistem. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan metode penelitian yang dilakukan 

dalam perancangan dan implementasi penjadwalan. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, 

desain, hasil testing, dan implementasinya. 

BAB V  PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. 

 


