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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya, akan membuat sebuah 

karya ilmiah dalam sebuah penelitian. Sebuah karya ilmiah yang disusun 

berdasarkan hasil penelitian suatu masalah dengan bimbingan dosen pembimbing 

merupakan penjabaran dari  Tugas Akhir [1]. Karya ilmiah yang disusun sebagai 

syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana atau biasa disebut dengan Strata I, 

dimana mahasiswa membutuhkan dosen pembimbing dalam penyusunan karya 

ilmiah. Dalam menentukan Dosen Pembimbing untuk setiap ide Tugas Akhir 

yang diusulkan pada jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah 

Malang, mahasiswa melakukannya secara manual dan mandiri [2]. Pemilihan 

secara mandiri menyebabkan kurang optimalnya pengambilan keputusan 

pemilihan dosen pembimbing. Mahasiswa memilih dosen pembimbing hanya 

berdasarkan keahlian dosen yang mereka ketahui.  

Tidak adanya data preferensi dan keahlian dosen sebagai acuan mahasiswa 

untuk menentukan pilihan dosen pembimbing dapat menimbulkan berbagai 

masalah diantaranya yaitu mahasiswa ragu dalam memilih dosen perekomendasi 

Tugas Akhir, ide mahasiswa sulit untuk dikembangkan, serta tingkat resiko tinggi 

pemilihan dosen pembimbing yang spesifikasinya kurang tepat terhadap ide 

maupun judul Tugas Akhir yang diajukan oleh Mahasiswa. Di latar belakangi 

beberapa hal yang telah dijabarkan, perlunya dilakukan sebuah penelitian untuk 

mengatasi masalah tersebut. Sistem rekomendasi dosen pembimbing tugas akhir 

dirasa sangat membantu dalam memecahkan masalah tersebut. 

Sebuah perangkat lunak yang dibangun guna untuk membantu pengguna 

dengan cara memberikan rekomendasi saat pengguna dihadapkan pada jumlah 

informasi yang besar merupakan garis besar yang menjelaskan sistem 

rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat membantu 

pengguna dalam proses pengambilan keputusan, seperti barang apa yang akan 

dibeli, buku apa yang akan dibaca, atau musik apa yang akan didengar, dan 
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lainnya. Pada penelitihan ini data yang digunakan untuk penelitian dan 

perancangan sistem rekomendasi dosen pembimbing Tugas Akhir adalah data 

keahlian dari setiap dosen. Data dibuat dari perancangan data matriks preferensi 

keahlian dosen pada jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah 

Malang. Dengan data matriks ini dapat diketahui bahwa setiap dosen memiliki 

beberapa keahlian yang memiliki kemungkinan keahlian tersebut dimiliki oleh 

dosen lain.  

Penelitian sebelumnya melakukan pengklasifikasi dosen pembimbing tugas 

akhir menggunakan Support Vector Machine. Data yang digunakan yaitu data 

judul tugas akhir, abstrak dan keyword abstrak dari data tugas akhir Teknik 

Informatika UMM [2]. Data tersebut digunakan sebagai acuan dalam 

mengklasifikasi dosen pembimbing tugas akhir. Dengan menggunakan data 

sedemikian harus terdapat verivikasi oleh otoritas, karena pada saat ini antara 

judul Tugas Akhir dengan Dosen pembimbing tidak relevan karena masih belum 

ada data preferensi dan keahlian dosen pembimbing tugas akhir pada jurusan 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Dosen tidak dapat 

dijadikan sebagai target class, pada konteks ini lebih tepat jika Dosen dijadikan 

sebagai bahan rekomendasi dalam penentuan Dosen pembimbing Tugas Akhir.  

Merujuk pada latar belakang yang telah dijabarkan, pada penelitian ini akan 

dikembangkan sebuah software “Sistem Rekomendasi Dosen Pembimbing Tugas 

Akhir berdasarkan Preferensi dan Keahlian Dosen menggunakan Euclidean 

Distance”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana membentuk matriks preferensi dan keahlian setiap dosen? 

b. Bagaimana mengimplementasikan Euclidean Distance dalam 

rekomendasi dosen pembimbing tugas akhir?  

c. Bagaimana mengukur keberhasilan sistem dalam memberikan 

rekomendasi dosen pembimbing Tugas Akhir ? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah merancang sebuah sistem 

rekomendasi Dosen Pembimbing Tugas Akhir berdasarkan preferensi dan 

keahllian Dosen menggunakan Euclidean Distance. 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Data yang digunakan adalah data matriks preferensi dan keahlian dosen 

Jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Matriks Preferensi dan Keahlian Dosen Teknik Informatika mengacu 

pada Data Kurikulum Jurusan Teknik Informatika Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

c. Pengumpulan preferensi dan keahlian dosen terdiri dari 21 data dosen. 

d. Sistem dibangun sebatas simulasi dengan menggunakan platform web. 

e. Nilai keahlian dosen dengan rentang 3-5 dianggap memiliki kemampuan 

pada keahlian tersebut. 

f. Rumus perhitungan jarak terdekat menggunakan Rumus Euclidien 

Distance. 

g. Inputan abstrak atau ide Tugas Akhir mengacu pada kata kunci 

1.5 Metodologi 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, metodelogi penelitian yang di gunakan 

adalah:  

1.5.1 Studi Pustaka 

A. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pendalaman e-book, jurnal, karya tulis ilmiah, 

dan literatur lainnya yang berhubungan dengan implementasi 

Euclidean Distance, pengolahan data preprocessing, serta perancangan 

sistem rekomendasi. 

B. Wawancara 

Pada tahap ini dilakukan proses wawancara kepada koordinator 

jurusan untuk menggali data mengenai cabang ilmu pada  setiap 
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 bidang minat yang terdapat pada jurusan Teknik Informatika. 

C. Observasi 

Proses Observasi dilakukan untuk mengetahui keahlian dan preferensi 

setiap dosen. Pada tahap ini dosen akan diminta mengisi kuisioner 

dalam bentuk data matriks. Data kuisioner berasal dari data Kurikulum 

Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah 

Malang yang ditelah di koordinasikan melalui proses wawancara 

dengan pihak koordinator jurusan. 

1.5.2 Analisa Data dan Desain Sistem 

Tahap ini merupakan tahap mengimplementasikan hasil rancangan yaitu: 

a. Melakukan analisis data yang telah didapat dan merancang desain 

sistem dari data yang telah terkumpul sehingga dapat menjadikan 

salah satu faktor yang memperlancar dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

b. Merancang alur kerja sistem dengan flowchart.  

c. Melakukan preprocessing data untuk memudahkan dan 

mengefektifkan pengolahan data sesuai dengan kebutuhan dari 

sistem. Preprocessing data yang dilakukan yaitu proses Stemming. 

Proses ini dilakukan untuk memecah atau mentransformasi setiap 

kata di dalam dokumen menjadi kata dasarnya dengan menggunakan 

aturan tertentu. 

1.5.3 Implementasi Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan sistem untuk membuat sebuah 

sistem rekomendasi Dosen pembimbing Tugas Akhir berbasis website 

dengan menggunakan Euclidean Distance sebagai metode nya.  

1.5.4 Pengujian dan Evaluasi 

Pengujian dilakukan terhadap validitas sistem dan pengujian terhadap hasil 

yang diberikan sistem.  

1.5.5 Penyusunan Laporan 

Tahapan akhir dalam penelitian tugas akhir ini adalah penarikan 

kesimpulan atas keseluruhan hasil yang diperoleh dari langkah-langkah 
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yang telah dilakukan. Selain itu juga akan diberikan saran sebagai 

masukan yang berkaitan dengan pengembangan lebih lanjut. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu 

Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, 

impelementasi dan Pengujian serta Penutup. Kelima bagian pembahasan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi dan 

sistematika penulisan pada tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan tentang  teori–teori, definisi, konsep dasar,  

serta komponen–kompenen penyusun tugas akhir yang menjadi dasar 

acuan atas pembahasan masalah yang ditulis dalam laporan tugas 

akhir. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang analisa kebutuhan sistem, desain dari keseluruhan 

sistem yang dibuat, dan juga perancangan sistem yang ada dalam 

aplikasi.  

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisikan tentang implementasi dan penjelasan dari 

rancangan sistem yang telah dibuat. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai kesimpulan dan 

saran hasil perancangan dan implementasi program berkaitan dengan 

judul tugas akhir yang telah dibuat 

 

 

 

 


