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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang telah 

masuk kedalam sisi kehidupan manusia dan memiliki pengaruh 

yang  sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, perkembangan 

teknologi informasi yang tentunya sangat dibutuhkan oleh setiap 

orang tidak terkecuali mahasiswa 

Di STMIK AKAKOM Adakalanya mahasiswa merasa bingung 

dalam memilih minat prodi yang sesuai dengan kemampuannya,  

atas dasar itu pembuatan sistem untuk membantu mahasiswa 

menentuan minat prodi sangat dibutuhkan. 

   Perancangan sistem baru diperlukan agar lebih 

mempermudah dalam menentukan minat prodi mahasiswa, 

Kenyataan yang ada, dalam menentukan pengambilan minat 

prodi, tidak berdasarkan atas apa yang diminati atau atas apa 

yang seharusnya mahasiswa tersebut dalami, tetapi berdasarkan 

siapa dosen yang mengajar atau seberapa baik dosen tersebut 

memberikan nilai 

 Ada beberapa metode pengambilan keputusan yang dapat 

membantu permasalahan di atas, salah satunya adalah metode 

Naïve Bayes yang merupakan suatu metode untuk 
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mengklasifikasikan data, dimana Konsep dasar yang digunakan 

oleh Naïve bayes adalah Teorema Bayes yaitu teorema yang 

digunakan dalam statistika untuk menghitung suatu peluang 

   Atas dasar permasalahan di atas, perancangan aplikasi 

sistem pendukung keputusan sangat diperlukan untuk dapat 

membantu pihak akademik dalam menentukan minat prodi yang 

diminati mahasiswa secara terkomputerisasi dan tepat sasaran. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada bagian 

latar belakang diatas, hal yang akan diteliti pada penelitian ini 

adalah, bagaimana perancangan aplikasi sistem pendukung 

keputusan untuk  menentukan minat prodi mahasiswa di STMIK 

AKAKOM  

 

1.3. Ruang Lingkup 

Batasan-batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Penentuan minat prodi  berdasarkan pada variabel : 

a) Sistem basis data 

b) Sistem digital 

c) Algoritma & pemrograman 

d) Jaringan nirkabel 
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e) Konsep cloud computing 

f) Kecerdasan buatan 

g) Jaringan komputer 

2. Sistem ini hanya untuk menentukan minat prodi pada jurusan 

Teknik Informatika (TI) 

3. Metode dalam pengambilan keputusan menggunakan Naïve 

Bayes  

4. Aplikasi berbasis Desktop menggunakan bahasa pemrograman 

java 

5. Keluaran aplikasi berupa hasil perhitungan variabel-variabel 

pada poin 1 dan direpresentasikan dengan peringkat.  

 

1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu:  

Membuat aplikasi untuk membantu mahasiswa dalam mengambil 

keputusan menentukan minat prodi yang sesuai dengan minat 

serta kemampuan yang dimiliki mahasiswa. 


