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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Skripsi merupakan tugas akhir berupa karya ilmiah yang ditulis mahasiswa 

dalam bentuk buku untuk mendapatkan status sarjana (S1) di setiap Perguruan 

Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. 

Skripsi bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam hal kesanggupan mencari 

sendiri, menemukan, menghimpun dan mentafsirkan peristiwa secara sistematis 

dengan menggunakan bahan kuliah, bahan pustaka dan bahan lainnya untuk 

menjadi produk yang bermanfaat secara mandiri maupun bersama. 

Mahasiswa yang akan membuat skripsi diharuskan membuat usulan 

penelitian skripsi terlebih dahulu. Usulan penelitian skripsi merupakan bagian 

pendahuluan dari skripsi yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan mahasiswa 

dalam menyusun skripsinya. Pada usulan penelitian skripsi, mahasiswa 

diharuskan mempersiapkan bab 1 sampai bab 3 dari buku skripsi. Usulan 

penelitian skripsi diakhiri dengan sidang yang akan menentukan apakah 

mahasiswa dapat melanjutkan usulan penelitian skripsinya menjadi skripsi atau 

harus mengulang kembali usulan penelitian skripsinya. 

Permasalahan yang ada saat ini mahasiswa kesulitan dalam menentukan 

topik bahasan untuk menentukan tema usulan penelitian skripsi yang sesuai 

dengan kemampuannya. Kurangnya mendapatkan rekomendasi dalam 

menentukan topik bahasan untuk tema usulan penelitian skripsi mengakibatkan 

beberapa mahasiswa mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan usulan 

penelitian skripsi dikarenakan kesalahan saat menentukan tema usulan penelitian 

skripsi yang tidak sesuai dengan kemampuannya. 

Penulis mengusulkan sebuah sistem yang mampu membantu mahasiswa 

jurusan Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dalam 

menentukan topik bahasan untuk tema usulan penelitian skripsi yang akan 

diambil. Sistem penentuan tema ini berbasis web sehingga memudahkan 

mahasiswa dalam menentukan topik bahasan untuk tema usulan penelitian skripsi 
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dimanapun dan kapanpun menggunakan media internet. Metode yang penulis 

gunakan adalah dengan menggunakan metode AHP (Analitycal Hierarchy 

Process). 

AHP (Analitycal Hierarchy Process) adalah sebuah hirarki fungsional 

dengan input utamanya persepsi manusia. Metode ini dikembangkan oleh Prof. 

Thomas Lorie Saaty dari Wharton Bussiness School di awal tahun 1970, yang 

digunakan untuk mencari ranking atau urutan prioritas dari berbagai alternatif 

dalam pemecahan suatu permasalahan. (Purnomo, Sihwi, & Anggrainingsih, 

2013) 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud mengusulkan 

penelitian yang berjudul “Penentuan Tema Usulan Penelitian Skripsi 

menggunakan Metode Analitycal Hierarchy Process di Jurusan Teknik 

Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi berbasis Web”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang akan 

dibahas yaitu: 

1. Mahasiswa kesulitan dalam menentukan topik bahasan untuk tema 

usulan penelitian skripsi. 

2. Kurangnya rekomendasi dalam menentukan topik bahasan untuk tema 

usulan penelitian skripsi yang sesuai dengan kemampuannya. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Web penentuan tema usulan penelitian skripsi ini mampu menentukan 

topik bahasan yang akan dijadikan tema usulan penelitian skripsi. 

2. Web penentuan tema usulan penelitian skripsi ini mampu menentukan 

rekomendasi bidang ilmu komputer berdasarkan dengan kriteria yang 

telah ditentukan. 
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1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan dari apa yang telah dipaparkan di atas, maka batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Web penentuan tema usulan penelitian skripsi ini dibuat untuk 

mahasiswa jurusan Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi. 

2. Rekomendasi dalam menentukan tema usulan penelitian skripsi 

berdasarkan kriteria nilai akademik, minat dan tema tugas Kerja Praktik 

(KP). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Mempermudah mahasiswa dalam menentukan tema usulan penelitian 

skripsi yang sesuai dengan kemampuannya. 

2. Mahasiswa mendapatkan rekomendasi bidang ilmu komputer yang akan 

dijadikan tema usulan penelitian skripsi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari uraian latar belakang, identifikasi 

masalah, batasan masalah penelitian, tujuan penelitian,  manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II STUDI PUSTAKA, terdiri dari kajian keislaman yang 

berkaitan dengan penelitian, konsep teori yang meliputi konsep umum, 

konsep keinformatikaan dan kajian penelitian terdahulu. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN, terdiri dari metode penelitian, 

tahapan penelitian, tempat dan waktu penelitian. 
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4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN, berisikan uraian tentang 

analisis sistem dan perancangan sistem berdasarkan permasalahan yang 

ditemukan. 

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN, menguraikan tentang 

implementasi sistem dari hasil perancangan dan pengujian sistem. 

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN, yang berisi tentang uraian 

hasil yang dicapai sesuai permasalahan dalam penelitian dan masukan-

masukan yang membangun dan pengembangan keilmuan. 


