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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Program Studi Teknik Informatika STMIK AKAKOM 

Yogyakarta dalam kurikulum 2014 menawarkan matakuliah 

konsentrasi (minat) pada semester ke-4. Matakuliah tersebut 

dikelompokkan menjadi tiga bidang keahlian yaitu Teknologi 

Cloud Computing, Teknologi Mobile, dan Kecerdasan Buatan. 

Mahasiswa teknik informatika ketika di semester ke-4 terkadang 

merasa kesulitan menghadapi pilihan keminatan matakuliah 

yang akan diambil, karena tidak yakin sesuai dengan 

kemampuan dari mahasiswa. Bidang keahlian yang menjadi 

pilihan mahasiswa ditempuh sampai akhir masa kuliah. 

Informasi  mengenai matakuliah tersebut sudah diberikan oleh 

program studi. 

 Untuk membantu permasalahan di atas, maka salah 

satu metode yang dapat digunakan adalah Decision Table atau 

yang biasa disebut Tabel Keputusan yang merupakan salah satu 

metode pengambilan keputusan yang cukup sederhana untuk 

menyelesaikan masalah yang komplek dimana tidak 

menggunakan banyak alternatif. Decision Table bekerja dengan 

mengkombinasikan semua kondisi yang ada dimana kondisi ini 
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berisikan aturan-aturan (rules) yang tersimpan dalam bentuk 

tabel pada suatu masalah sehingga dapat dipastikan bahwa 

tidak ada kemungkinan yang terlewati di dalam analisa logika 

terhadap masalah tersebut (J. Vanthienen dan G. Wets 

1994:265). 

 Dengan melihat fakta-fakta di atas, dibutuhkan suatu 

sarana yang dapat membantu mengatasi permasalahan 

mahasiswa Teknik Informatika dalam memilih keminatan 

matakuliah yang terdapat disemester ke-4. Untuk itu sebuah 

aplikasi Sistem Pendukung Keputusan pemilihan keminatan bagi 

mahasiswa Teknik Informatika dengan metode Decision Table 

diharapkan dapat menjawab kebutuhan ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah   

 Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang 

akan dibahas adalah : 

Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan 

metode Decision Table dapat memberikan solusi dalam 

masalah pemilihan keminatan sesuai bakat danminat 

mahasiswa jurusan Teknik Informatika STMIK  AKAKOM 

Yogyakarta? 
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1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam pembuatan sistem ini adalah :  

a. Pemilihan keminatan matakuliah TI oleh mahasiswa 

 berdasarkan kurikulum 2014 Teknik Informatika STMIK 

 AKAKOM Yogyakarta. 

b. Kriteria yang digunakan adalah matakuliah  prasyarat,  kemi- 

 natan mahasiswa Teknik Informatika dan Ekskul yang pernah 

 diikuti. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari pengerjaan skripsi ini bertujuan untuk 

membangun sebuah aplikasi sistem informasi pendukung 

keputusan berbasis website menggunakan metode Decision 

Table untuk pemilihan keminatan mahasiswa jurusan Teknik 

Informatika. 

 

 


