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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Praktikum di STMIK AKAKOM merupakan kegiatan akademik terstuktur 

yang dilakukan di laboratorium. Untuk mendukung proses pembelajaran dalam 

kegiatan praktikum, maka diperlukan tenaga asisten dosen. Berdasarkan data dari 

laboratorium pada tahun ajaran 2016 – 2017 terdapat beberapa matakuliah 

praktikum yang tidak memiliki asisten dosen dikarenakan peminat asisten dosen 

tidak terlalu banyak. Asisten dosen adalah para mahasiswa yang mendaftar di 

pengelola laboratorium dan telah lulus mata kuliah yang bersangkutan. Asisten 

dosen yang telah mendaftar, lansung mendampingi dosen dalam pelaksanaan 

praktikum. Dengan cara seperti ini tidak efektif karena beberapa matakuliah 

praktikum yang tidak memiliki asisten dan beberapa dosen tidak memiliki wacana 

siapa yang dianggap mampu menjadi asisten matakuliah yang diampu. Untuk itu 

diperlukan solusi atau alternatif siapa saja mahasiswa yang dapat mendampingi 

dosen selama praktikum berlansung. 

Asisten dosen praktikum untuk metakuliah praktikum tertentu dapat saja 

memiliki asisten dosen praktikum yang berbeda disetiap matakuliah praktikum, 

oleh karena itu penggunaan metode profile matching sangat cocok. Konsep model 

ini adalah mencari alternatif sedekat mungkin dengan kriteria atau syarat yang 

telah di tentukan. Penerapan metode Profile Matching ini dipilih karena dapat 

memfasilitasi keinginan atau profile yang diiginkan oleh pengambil keputusan dan 
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memberikan nilai bobot setiap kriteria dengan pendekatan integrasi antara 

subyektif dan obyektif dari pengambi keputusan. Kriteria yang digunakan  

pemilihan asisten dosen praktikum adalah Indeks Prestasi Kumulatif, nilai 

matakuliah praktikum dan teori yang terkait  dengan praktikum tersebut, 

pengalaman menjadi asisten dosen, semester. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka di rumuskan suatu 

pokok permasalahan yaitu bagaimana mengiplementasikan Profile Matching 

dalam sistem pengambilan keputusan untuk seleksi asisten dosen di Laboratorium 

Terpadu STMIK AKAKOM Yogyakarta ? 

1.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada Sistem Pendukung Keputusan ini antara lain :  

1. Kriteria yang digunakan dalam sistem pengambilan keputusan ini adalah 

Indeks Prestasi Kumulatif, nilai matakuliah praktikum dan teori yang terkait 

dengan praktikum tersebut, pengalaman menjadi asisten dosen dan 

semester. 

2. Yang menjadi calon alternatif adalah semua mahasiswa jurusan sistem 

informasi yang memiliki IPK >= 3. 

3. Mata kuliah praktikum yang digunakan untuk pembuatan model adalah 

mata kuliah praktikum semester 1 dan 2 di kurikulum 2016 - 2017 program 

studi sistem informasi. 
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4. Alternatif yang diberikan berupa daftar mahasiswa yang dapat menjadi 

calon asisten dosen di masing-masing matakuliah praktikum di program 

studi sistem informasi. Alternatif diurutkan secara ascending berdasarkan 

nilai bobot masing-masing. 

5. Sistem yang dibuat merupakan sistem pendukung keputusan web-offline 

menggunakan bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor (PHP) dan 

MySQL sebagai Database Management System (DBMS). 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan 

metode Profile Matching dalam Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Asisten 

Dosen Praktikum dan mempermudah mendapatkan assiten dosen yang sesuai 

dengan kriteria yang ada. 

1.5 Sistematika Penulisan 

1. Bab I Pendahuluan 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneltian  

dan sistematika penulisan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

 Berisi Tinjauan Pustaka : menggambarkan tentang metode dan teknik yang 

dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip 

penelitian. 

 Dasar Teori : Berisi teori dasar yang mendukung penulisan karya ilmiah. 
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3. Bab III  Metode 

Berisi Berisi kerangka untuk  penyelesaian masalah. 

4. Bab IV Implementasi dan Pembahasan 

Berisi cuplikan implementasi sistem yang sudah dibuat.  

5. Bab V Penutup  

 Kesimpulan berisi hasil dari penelitian yang menjawab batasan, tujuan, 

kelemahan sistem mengacu pada implementasi sistem. 

 Saran berisi alternatif pengembangan sistem atau lebih lanjut. 

 

 

 

 


