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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab ini akan dijelaskan langkah awal dari penelitian yang akan 

dilakukan. Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 

batasan masalah, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan 

laporan.  

1.1. Latar Belakang 

 Dalam kehidupan sehari-hari mungkin setiap orang dalam hidupnya sering 

ditempatkan dalam posisi yang sangat sulit dalam hal pengambilan sebuah 

keputusan. Memilih jurusan yang tepat merupakan salah satu hal yang terpenting 

dalam perkuliahan. Namun, setelah seseorang memilih jurusan di salah satu 

Universitas, ia juga akan dihadapkan dengan pemilihan konsentrasi pada jurusan 

yang telah ia pilih sebelumnya, dikarenakan pada setiap jurusan biasanya 

memiliki bidang minat yang dapat dipilih oleh setiap mahasiswanya.  

Di jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang, 

seorang mahasiswa diharuskan memilih sebuah konsentrasi dari 3 bidang minat 

yang telah disediakan pada saat ia selesai menempuh matakuliah semester V, yaitu 

RPL (Rekayasa Perangkat lunak), Jaringan, dan Game Cerdas. Menurut analisa 

hasil observasi yang telah dilakukan penulis beberapa mahasiswa telah 

menentukan konsentrasi yang diminati, semenjak beberapa semester sebelumnya 

karena merasa yakin dengan kemampuan yang telah dimiliki sebelumnya dan 

ditambah dengan faktor pendukung seperti nilai-nilai yang baik yang telah ia 

peroleh sebelumnya maupun faktor ketertarikan yang lain. Sedangkan beberapa 

mahasiswa lain yang belum menentukan pilihannya, dikarenakan ragu, kurangnya 

pengetahuan mengenai konsentrasi yang ada, serta diketahui pula terdapat 

beberapa faktor lain yang mengikutinya seperti faktor lingkungan, teman, dan 

lainnya. 

Dari sini terlihat bahwa faktor nilai dan minat saja juga kurang 

berpengaruh dalam hal pemilihan konsentrasi. Namun faktor lain seperti 

pengetahuan subyektif mengenai pengetahuan atau gambaran tiap bidang minat 

yang akan dipilihnya tersebut, juga sangat berpengaruh pada pemilihan 
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konsentrasi. Untuk itu, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu 

mahasiswa dalam penentuan memilih konsentrasi di jurusan teknik informatika – 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

Beberapa penelitian telah banyak dilakukan mengenai algoritma untuk 

pendukung kecocokan seseorang terhadap keputusan yang hendak ia lakukan. 

seperti penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh Astuti [1] melalui studi tugas 

akhirnya dimana ia telah mengembangkan sebuah aplikasi pemilihan jurusan 

menggunakan metode AHP dan dengan pemrograman PHP. Namun, pada 

penelitian tersebut masih menggunakan kurikulum yang lama dan penilaian yang 

digunakan dengan membandingkan mana kriteria yang dianggap penting, lebih 

penting, kurang penting dan lain sebagainya  menggunakan bobot berupa angka  

dari beberapa kriteria-kriteria yang ada. Sedangkan terdapat Penelitian lain dalam 

jurnal yang telah dilakukan oleh Arif dan kawan-kawan [2] yang juga 

menggunakan metode profile matching namun dengan pendekatatan dan variabel 

yang berbeda disitu dijelaskan metode profile matching ini digunakan untuk  

membandingkan antara profil peserta dengan profil ideal asisten. 

  Dengan adanya perubahan kurikulum baru berdasarkan buku panduan 

akademik tahun ajaran 2013/2014, penulis berkeinginan mencoba untuk 

mengembangkan sebuah aplikasi serupa namun dengan pendekatan yang berbeda 

yaitu dengan menggunakan algoritma profile matching dan dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Java. Aplikasi ini menggunakan pendekatan penilaian yang 

berdasarkan profil pengetahuan dari tiap konsentrasi yang ada, jadi tidak 

melibatkan unsur psikis dan psikologi seperti keinginan dan minat serta adanya 

variabel jawab pertanyaan. Bedanya dengan penelitian sebelumnya yaitu dari 

sudut pandang penilaian yang digunakan yaitu dengan membandingkan peluang 

bidang minat yang ada  kemudian dicocokkan dengan profil mahasiswa. Untuk 

mendukung aspek keahlian jurusan, maka dipakai kurikulum jurusan yang terbaru 

sesuai dengan buku panduan akademik tahun ajaran 2013/2014. 

Aplikasi yang dimaksudkan di sini menjadi alat bantu bagi para pengambil 

keputusan untuk memperluas kapabilitas mereka, namun tidak untuk 

menggantikan penilaian mereka secara individual serta bertujuan untuk 

meminimalisir mahasiswa-mahasiswa yang telah mengambil bidang minat 
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tersebut mengerjakan  tugas akhir yang kurang sesuai dengan konsentrasi yang 

telah dipilih sebelumnya. Maka dari itu sebaiknya mahasiswa yang hendak 

memilih konsentrasi tersebut memilih konsentrasi yang sesuai dengan keahlian 

yang dimiliki guna memperdalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya 

Prosedur berbasis model untuk data pemrosesan dan penilaian dapat  

membantu para mahasiswa dalam mengambil keputusan. Model yang digunakan 

dalam sistem pendukung keputusan ini adalah metode profile matching. Secara 

garis besar profile matching merupakan proses membandingkan antara 

kompetensi individu ke dalam kompetensi jabatan sehingga dapat diketahui 

perbedaan kompetensinya. Perlunya  pengklasifikasian beberapa matakuliah yang 

condong dari tiap-tiap konsentrasi yang ada, maka dalam penyelesaian tugas akhir 

ini penulis ingin mengangkat judul penelitian tugas akhir “APLIKASI  

PENDUKUNG KEPUTUSAN  UNTUK PENENTUAN BIDANG MINAT 

PADA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH MALANG MENGGUNAKAN METODE PROFILE 

MATCHING”. Matakuliah yang dimaksud disini adalah matakuliah-matakuliah 

syarat yang telah ditempuh dari semester I sampai semester V. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi pendukung keputusan dalam 

penentuan bidang minat ini, terdapat beberapa permasalahan yang harus 

dipecahkan antara lain:  

1. Bagaimana metode profile matching bekerja untuk mendukung analisa 

sistem kecocokan seseorang dengan penentuan bidang minat di Jurusan 

Teknik Informatika UMM? 

2. Atribut-atribut apa yang akan digunakan dalam system analisa pengambilan 

keputusan ini?  

3. Bagaimana pengujian aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java 

untuk implementasi system pengambilan keputusan prediksi penentuan 

bidang minat?  
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1.3    Batasan Masalah 

Permasalahan dalam Tugas Akhir ini memiliki beberapa batasan masalah yakni 

sebagai berikut: 

1. Data-data untuk nilai parameter diambil dari hasil wawancara dosen yang 

ahli di bidang konsentrasi tiap bidang minat di Jurusan Teknik informatika – 

Universitas Muhammadiyah malang dan study pustaka. 

2. System ini menggunakan bahasa pemrograman java dan dapat dijalankan di 

desktop. 

3. Matakuliah yang digunakan adalah berdasarkan buku panduan akademik 

2013/2014. 

4. Proses pengujian aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java untuk 

implementasi sistem pengambilan keputusan prediksi penentuan bidang 

minat dilakukan hanya untuk menguji coba aplikasi bukan untuk 

membandingkan dengan aplikasi terdahulu.  

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk membuat 

aplikasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mahasiswa teknik 

informatika dalam menentukan konsentrasi,dengan mengimplementasikan metode 

profile matching ke dalam sistem pemilihan mahasiswa terhadap bidang minat 

pada Jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.5     Metodologi 

 1.5.1   Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan metode yang akan penulis 

terapkan untuk analisis data yang lebih komprehensif untuk 

mengetahui beberapa permasalahan yang terjadi: 

1. Metode Wawancara  

Metode wawancara, dengan cara melakukan pihak terkait 

seperti wawancara tiap koordinator bidang minat terkait untuk 

mendapatkan sumber informasi dan data mengenai kriteria yang 

diperlukan dalam penelitian 
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2. Studi Pustaka 

Penulis akan melakukan pengumpulan bahan-bahan yang 

berkaitan dengan judul skripsi melalui pustaka-pustaka yang telah 

ada seperti buku, jurnal dan artikel untuk memberikan referensi 

dalam pembangunan sistem yang efektif dan efisien. 

3. Metode observasi  

Metode observasi adalah pengamatan langsung suatu 

kegiatan-kegitan yang sedang dilakukan serta melakukan 

pengamatan terhadap kecenderungan mahasiswa dalam 

menentukan konsentrasi pada Jurusan Teknik Informtika di 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

 

 1.5.2  Perancangan Sistem 

a) Perancangan Data 

 Pada tahap ini dilakukan perancangan data yang diperlukan 

untuk membangun sebuah aplikasi. Data diperoleh dari observasi 

di jurusan teknik informatika Universitas Muhammadiyah Malang 

dan melakukan interview kepada beberapa dosen yang ahli pada 

konsentrasi tiap bidang minat untuk mendapatkan informasi 

mengenai profil mahasiswa dan faktor apa saja yang biasanya yang 

menjadi pendukung pada saat pengambilan keputusan pada saat 

menentukan bidang minat, serta profil dari konsentrasi dari tiap 

bidang minat. 

b) Rancangan aplikasi 

Perancangan aplikasi meliputi proses pembuatan sistem 

sebagai proses utama pembuatan aplikasi. Aplikasi ini 

menggunakan metode profile matching dalam sistem pendukung 

keputusan. Perancangan system dilakukan dengan merancang 

desain dari sistem yang akan dibangun atau alur suatu system, 

kemudian dilakukan penyesuaian dengan algoritma dan metode 

yang akan digunakan. Dalam tahap ini menggunakan Diagram 

Flowchart sebagai representasi desain yang dibuat. 
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 Proses system pendukung keputusan disini menggunakan 

metode profile matching. Proses awal yang akan dilakukan yaitu 

mengklasifikasi matakuliah dan pertanyaan yang sesuai dengan 

kriteria tiap bidang minat yang kemudian akan dijadikan bahan 

pertimbangan dalam penentuan konsentrasi. Pada proses profile 

matching ini dibutuhkan inputan profil mahasiswa, yang 

merupakan nilai acuan dari suatu penentuan konsentrasi dan profil 

dari tiap bidang minat, yang didapat dari nilai matakuliah syarat 

yang telah diperoleh pada semester I sampai dengan semester V 

dan nilai hasil dari menjawab pertanyaan. Setelah didapat nilai-

nilai tersebut, dilakukan proses pemetaan gap kompetensi, yang 

merupakan selisih dari profil bidang minat dan profil mahasiswa. 

Kemudian hasil yang didapat dari pemetaan gap tersebut akan 

dilakukan proses pembobotan nilai gap. Langkah selanjutnya 

adalah proses pengelompokan dan perhitungan core factor dan 

secondary factor. Hasil yang didapat akan dilakukan proses 

perhitungan nilai total dan langkah terakhir adalah perhitungan 

peringkat konsentrasi yang cocok pada mahasiswa tersebut. 

 1.5.3    Evaluasi dan Uji  Coba 

 Pada tahap ini merupakan tahap pengujian aplikasi apakah dengan 

implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan perancangan serta 

untuk mengetahui sejauh mana sistem yang dibuat dapat berfungsi sesuai 

dengan proses sistem dan dapat menampilkan hasil yang diharapkan. 

 1.5.4   Pembahasan 

Pembahasan dilakukan dengan membahas hasil pengujian yang 

telah dilakukan. Semua hasil pengujian dicatat dan dibahas secara logis 

sesuai dengan teori yang sudah ada. 

 1.5.5   Penyusunan Laporan 

 Pada tahap ini dilakukan  penyusunan laporan tugas akhir yang 

mencakup seluruh konsep,  teori, implementasi serta hasil perancangan 

sistem aplikasi yang telah dibuat selama pengerjaan tugas akhir. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

  Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan langkah awal dari penelitian yang 

akan dilakukan. Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan 

masalah penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian yang 

digunakan dan sistematika penulisan laporan.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori yang melandasi 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga dapat menjadi 

referensi dari sistem yang akan dibangun. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dijelaskan analisa dan perancangan sistem 

dari aplikasi pendukung keputusan dalam penentuan bidang 

minat mahasiswa teknik informatika di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang pembuatan aplikasi dari perancangan 

sistem yang telah dibuat pada bab III serta pengujian sistem.  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang telah dibuat serta 

saran untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut. 

 


