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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mata kuliah pilihan merupakan mata kuliah yang dapat dipilih untuk melengkapi 

pengetahuan dan keterampilan yang menunjang kemampuan tersebut. Mata kuliah 

pilihan dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan SKS perkuliahan mahasiswa, 

mata kuliah pilihan baiknya diambil jika mahasiswa telah mengambil seluruh mata 

kuliah wajib pada satu semester dan masih memiliki sisa SKS dari total keseluruhan 

SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa tersebut. Untuk meraih gelarosarjana S1 

(strataosatu) pada.Program Studi Teknik InformatikaoInstitut Teknologi Sumatera 

setidaknya mahasiswa diharuskan untuk mengambil sebanyak 15 SKS mataokuliah 

pilihan ProgramoStudi, dan 6oSKS mataokuliahopilihan luar ProgramoStudi. 

Penentuan keputusan pengambilan mataokuliahopilihan seringkali menjadi 

masalah bagi mahasiswa, berdasarkan survei yang penulis lakukan terhadap 44 

mahasiswa ProgramoStudi TeknikoInformatika InstitutoTeknologi Sumatera 

terdapat 18 mahasiswa yang tidak mengetahui silabus mata kuliah pilihan yang 

disediakan oleh Program Studi, bahkan terdapat 29 mahasiswa Program Studi 

Teknik Informatika yang pernah salah dalam mengambil keputusan pemilihan mata 

kuliah pilihan, kesalahan pengambilan keputusan tersebut tentunya akan 

berdampak terhadap proses pembelajaran mahasiswa tersebut. 

SistemoPendukung Keputusan Penentuan Mata kuliah Pilihan adalah sistem 

yang dibangun untukomendapatkan informasi yangomembantu mahasiswa dalam 

prosesopengambilan keputusanopemilihan mata kuliah pilihan Program Studi 

berdasarkan kemampuan individu yang dimiliki oleh mahasiswa secara cepat dan 

akurat [4], sistem ini dibangun dengan metode profile matching yaituometodeoyang 

membandingkanonilai individu denganonilai kompetensi yang dibutuhkan [2] dan 

berbasiskan web, sehingga pemberian solusi dalam pengambilan keputusan dapat 

langsung didapatkan pada web browser pengguna.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Bersumber pada pemaparan serta uraian latarobelakangorumusan permasalahan 

yang dikaji dalam riset iniomerupakan “bagaimana menerapkan metode profile 

matchingountuk membangun sistemopendukung keputusan dalam proses 

penentuan mata kuliah pilihanountuk mahasiswaoProgram Studi Teknik 

Informatika Institut Teknologi Sumatera”. 

1.3 TujuanoPenelitian 

Berlandaskan permasalahan yang telah dikaji diatas, penelitian ini bertujuan 

untuk membangun sebuah sistem pendukung keputusan⌐yang berbasis⌐website 

dan dapat membantu memberikan keputusan mahasiswa Program 

StudioTeknikoInformatika InstitutoTeknologi.Sumatera dalam pemilihan mata 

kuliah pilihan Program Studi berdasarkan penerapan dari 

metode⌐profile⌐matching. 

1.4 Batasan Masalah 

Bersumber pada rumusan permasalahan yang sudah dijabarkan diatas, agar 

tercapai tujuan dan tepat sasaran, maka batasan masalah sebagai⌐berikut:  

1. Sistem pendukung keputusan dibangun dengan melakukan penerapan metode 

profile matching. 

2. Sistem pendukung keputusan yang dikembangkan berbasis website. 

3. Sistem pendukung keputusan dikembangkan untuk proses penentuan mata 

kuliah pilihan Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi 

Sumatera. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Bersumber pada permasalahan yang sudah dikaji, maka manfaat dari 

dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Memudahkan mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Institut 

Teknologi Sumatera dalam proses penentuan dan pengambilan mata kuliah 

pilihan Program Studi. 
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2. Menghemat waktu pengambilan keputusan mahasiswa Program Studi Teknik 

Informatika Institut Teknologi Sumatera dalam proses pememilihan mata 

kuliah pilihan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini menjelaskan literatur dan dasar teori yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan pada tugas akhir ini. Tinjauan pustaka digunakan 

sebagai dasar teori dalam tahapan perancangan, analisis, maupun 

implementasi. 

3. Bab III Metodologi Penelitian 

Pada baboini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian 

tugas akhir, serta implementasi pada sistem yang akanodigunakan pada 

penelitian ini. 

4. Bab IV Implementasi dan Pengujian 

Bab ini menjelaskan hasil serta pembahasan dari proses implementasi dan 

pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem. 

5. Bab V Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulanodan saran yang didapat pada penelitian tugas 

akhir ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


