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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa sebagai bagian dari per-

syaratan   akhir   pendidikan   akademisnya.   Skripsi bertujuan agar mahasiswa 

mampu menyusun dan menulis suatu karya  ilmiah  sesuai  dengan  bidang  

ilmunya.  Dalam  proses penyusunan  skripsi, dosen  pembimbing  skripsi  mem-

iliki  peran penting  karena  memiliki  tanggung  jawab  untuk membimbingmaha-

siswa agar  dapat  menyelesaikanskripsi  dengan  baik dan tepat waktu sehingga 

skripsi tersebutberkualitas.Peranan dosen pembimbing skripsi secara garis besar 

adalah sebagai organisator, fasilitator,  inovator,  teladan,  evaluator,  konselor,  

motivator  dan pemberi energi.( Marsani Asfi, 2020). 

Pada penelitian sebelumnya Abdullah & Pangestika (2018), melakukan 

penelitian dengan judul “Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pem-

ilihan Dosen Pembimbing Skripsi Berdasarkan Minat Mahasiswa dengan Metode 

AHP (Analytical Hierarchy Process) di Universitas Muhammadiyah Pontianak” 

mendapatkan hasil bahwa sistem memberikan rangking tiap alternatif. Rangking 

pertama menjadi prioritas pertama sistem menentukan keputusan dengan melihat 

kecocokan minat mahasiswa. Dari hasil perhitungan didapatkan bobot paling be-

sar ada pada kriteria jaringan komputer (C2) sebesar 63.3% dan kriteria alternatif 

berdasarkan prioritas global yang merupakan gabungan dari tiga kriteria ada pada 

alternatif A5 sebesar 24.2 %. Selanjutnya Arumi dkk (2020), melakukan 

penelitian dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Penetapan Pembimbing Tesis 

menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)”  mendapatkan hasil bahwa 

diperoleh nilai eigenvector terbesar yaitu 32% artinya usulan judul skripsi yang 

diajukan merupakan variabel yang berpengaruh terhadap penentuan dosen, disusul 

minat penelitian dosen sebesar 30%, kuliah yang diampu oleh dosen dengan 28% 

dan kriteria terakhir menentukan dosen pembimbing adalah dosen lama telah 

dibimbing 8%”. Selanjutnya Abdullah dkk (2018), melakukan penelitian dengan 
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judul “Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan Dosen 

Pembimbing Skripsi Dengan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) di UM 

Pontianak mendaptakan hasil  penelitian ini, dari ketiga kriteria tersebut konsentra-

si C2 memiliki bobot paling besar yakni 0.633. Hal ini dikarenakan pengaturan 

diawal yang lebih menitikberatkan bobot pada C2. Jika lebih menitikberatkan 

maka bobot juga akan beralih ke C1. Karena C2 memiliki bobot terbesar, maka 

alternatif yang ada pada C2 terbesar ada pada A5 sebesar 0.225. Hasil ini nantinya 

menjadi pedoman sistem untuk mencocokkan dengan konsentrasi dari mahasiswa. 

Mahasiswa yang mengambil judul skripsi berhubungan dengan C2 maka akan 

dipasangkan dengan dosen pembimbing C2. Jika dosen C2 telah melebihi kuota 

maka akan dipasangkan dengan dosen A8 yang memiliki nilai 0.092. 

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka penulis mencoba 

membuat suatu sistem rekomendasi dosen pembimbing skripsi berdasarkan kom-

petensi dosen dan  topik dari mahasiswa tersebut dengan menggunakan algoritma 

Naïve Bayes, alasan mengapa penulis membuat sistem rekomendasi ini, karena 

dosen pembimbing sangatlah penting perannya dalam membimbing dan 

mengarahkan mahasiswa dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi dan jika 

dosen pembimbing sesuai dengan topik yang diambil oleh mahasiswa, itu akan 

memudahkan mahasiswa dalam pembuatan skripsi khususnya pada Program Studi 

D4 Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Bengkalis. Maka diharapkan 

output dari penelitian ini yaitu dapat memberikan rekomendasi kepada koordina-

tor skripsi dalam menentukan dosen pembimbing untuk mahasiswa, dengan 

metode yang diambil yaitu Naïve Bayes. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui suatu masalah yaitu:  

1. Bagaimana agar program studi lebih mudah dalam mendata skripsi 

mahasiswa.? 

2. Bagaimana agar Koordinator skripsi lebih mudah dalam menentukan 

dosen pembimbing skripsi.? 

3. Bagaimana agar adanya sebuah aplikasi untuk merekomendasikan 

dosen pembimbing skripsi yang berbasis website ? 
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Batasan masalah penelitian ini hanya berfokus pada Perguruan Tinggi 

Politeknik Negeri Bengkalis Program studi Sarjana Terapan Rekayasa Perangkat 

Lunak. 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mem-

bangun sebuah aplikasi rekomendasi dosen pembimbing skripsi berdasarkan 

kompetensi dosen dan Topik mahasiswa menggunakan Metode Naïve Bayes, studi 

kasus Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Perangkat Lunak pada kampus 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mempermudah Koordinator skripsi dalam menentukan dosen Pembimb-

ing skripsi bagi mahasiswa. 

2. Mempermudah mahasiswa dalam mencari referensi judul skripsi dari 

judul skripsi angkatan sebelumnya. 

3. Untuk mempermudah Program Studi dalam mendata skripsi mahasiswa. 
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