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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya teknologi informasi dapat dirasakan pada saat ini, di mana 

teknologi informasi membawakan dampak yang cukup signifikan dalam berbagai 

bidang yang membutuhkan teknologi informasi, dengan semakin berkembangya 

teknologi informasi, akan mempermudahkan seseorang, kelompok atau organisasi 

dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan cepat dan mudah, khususnya dalam 

penggunaan teknologi (Anisya, 2013). 

Hal ini dapat dilihat dengan adanya teknologi komputer yang membantu 

manusia dalam pengolahan data dengan cepat dan efisien, seperti halnya 

perancangan sebuah sistem informasi pengolahan data, sehingga data yang diolah 

menjadi data yang benar-benar bermanfaat bagi orang, kelompok, atau organisasi 

yang menggunakannya (Rahman & Dewantara, 2017). 

Salah satu bidang yang berdampak besar dalam penggunaan teknologi ialah 

pada dunia pendidikan, di mana pada perguruan tinggi yang telah memanfaatkan 

teknologi internet maupun sistem informasi, dapat mempermudah dalam 

menyelesaikan sebuah pekerjaan, hal tersebut dapat dilihat pada perancangan 

sistem yang mempermudah dalam pengolahan data pendaftaran mahasiswa baru, 

absensi, dan kegiatan–kegiatan akademik lainnya. Walaupun demikian masih 

banyak perguruan tinggi yang masih sepenuhnya belum memanfaatkan teknologi 

informasi dengan baik (Komunikasi et al., 2016). 
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Salah satu permasalahan yang dapat di lihat dari perguruan tinggi, di mana 

masih banyak yang menggunakan sistem secara manual dalam perhitungan angka 

kredit dosen, seperti halnya menggunakan aplikasi Microsoft Excel dalam 

penyimpanan data dan data yang disimpan dalam bentuk file pada setiap Komputer 

dengan jumlah kapasitas yang terbatas, dan jika terjadi kerusakan pada pengguna 

komputer dapat menyebabkan file hilang atau rusak (Gustriansyah, 2016). 

Sedangkan pengertian dari dosen itu sendiri merupakan orang yang bertugas 

dalam melaksanakan proses pengajaran, penilaian, bimbingan, pelatihan, serta 

melakukan pengabdian maupun penelitian kepada masyarakat, dalam suatu 

perguruan tinggi (Gustriansyah, 2016), dan pengertian dari angka kredit dosen 

adalah nilai-nilai yang digunakan dalam pengajuan kenaikan pangkat karena setiap 

dosen berhak mengajukan kenaikan pangkat atas prestasi kerja, dimana nilai-nilai 

yang dimaskud adalah sebagai berikut 

1. Unsur pendidikan, dalam unsur tersebut kriteria penilaian meliputi 

Pendidikan formal, seperti menerima gelar perguruan tinggi atau ijazah, 

dan melaksanakan pengajaran dalam perkuliahan yang meliputi 

bimbingan, pengajaran, pengujian dan kegiatan lainnya yang telah 

dalam akademik. 

2. Unsur penelitian, sedangkan dalam unsur penelitian, meliputi penilaian 

dari karya ilmiah dimana dengan adanya karya ilmiah dapat mendukung 

program Pendidikan dalam akademik maupun diluar akademik, agar 

dapat mengikuti atau bersaing dengan negara-negara lain. 
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3. Unsur pengabdian pada masyarakat, penilaian dari unsur pengabdian 

masyarakat meliputi pelaksanaan, pengembangan, penelitian dan 

pelayanan dari hasil pendidikan yang dapat di manfaatkan oleh 

masyarakat. 

4. Unsur penunjang, komponen terakhir dari unsur penunjang adalah 

meliputi suatu organisasi maupun individu dengan menjadi dalam 

organisasi tersebut seperti ketua, wakil, panitia dan lainnya.  

Dari komponen-komponen di atas dosen meyatakan telah mengikuti 

kegiatan tri dharma dan penunjang tri dharma dalam bentuk surat yang akan 

digunakan dalam pengajuan kenaikan pangkat dosen oleh (Dikti, 2014). 

Dengan demikian penulis melakukan uji coba pada pemilihan dosen 

berprestasi, yang melibatkan multi kriteria penilaian, di mana dengan adanya 

pemilihan dosen berprestasi dapat meningkatkan produktivitas dosen baik dalam 

pengajaran, pengabdian masyarakat maupun lainnya. 

 Dari pembahasan di atas penulis melilih metode TOPSIS dalam penentuan 

atau perhitungan dosen berprestasi melalui angka kredit dosen, di mana angka 

kredit berpengaruh langsung terhadap akademik dan memiliki nilai masing-masing 

dalam unsur-unsur penilaian dan disertai bukti yang jelas agar seorang dosen dapat 

mengajukan kenaikan pangkat, dan pengertian sendiri dari metode TOPSIS 

menurut (Setyadi, 2013) merupakan metode pengambilan keputusan yang praktis, 

di mana pemilihan keputusan terbaik berdasarkan solusi dengan jarak terpendek 
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sedangkan pemilihan keputusan dengan solusi berdasarkan jarak terpanjang 

merupakan kebalikannya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dengan ini penulis 

mengangkat sebuah judul penelitian yang berjudul “Sistem Pendukung 

Keputusan Dosen Terbaik Berdasarkan Perhitungan Angka Kredit Dosen 

Dengan Menggunakan Metode TOPSIS”. 

1.2 Rumusan masalah  

 Dari latar belakang permasalahan yang telah dibahas, maka dapat di 

rumuskan oleh penulis sebagai berikut 

1. Bagaimana mengimplementasikan metode TOPSIS dalam pengambilan 

data-data pada perhitungan angka kredit dosen. 

2. Bagaimana menampilkan data yang telah diolah dengan menggunakan 

metode TOPSIS yang akan ditampilkan pada sistem yang dirancang. 

3. Bagaimana pengguna melakukan pemilihan dosen berprestasi dengan 

metode TOPSIS pada sistem yang dirancang. 

1.3 Batasan masalah 

Dalam perancangan sistem yang akan di rancang, yaitu sistem perhitungan 

dosen terbaik, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Sistem yang dirancang hanya berbasis web dengan menggunakan 

Framework Laravel dan database MySQL. 
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2. Sistem hanya menampilkan hasil informasi dosen tebaik pada perhitungan 

angka kredit dosen dimana proses perhitungan metode TOPSIS dilakukan 

pada backend. 

3. Sistem yang dirancang hanya merupakan penelitian implementasi metode 

TOPSIS, dalam perhitungan dosen berprestasi berdasarkan angka kredit. 

1.4 Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan-permasalahan 

yang telah dikemukakan, yaitu  

1. Menerapkan motede TOPSIS pada penilaian dosen terbaik dengan 

menggunakan angka kredit dosen. 

2. Merancang sistem yang dapat digunakan dalam perhitungan angka kredit 

dosen serta, pemilihan dosen berprestasi pada metode TOPSIS. 

1.5 Manfaat penelitian  

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut  

1. Sistem yang dirancang dapat memberikan kemudahan dalam penilaian 

dosen terbaik dan perhitungan angka kredit dosen. 

2. Sistem yang dirancang dapat menampilkan laporan – laporan angka kredit 

dosen dapat digunakan untuk kedepannya. 

1.6 Sistematika penulisan 

 Dalam penelitian ini, pembahasan yang dilakukan penulis terbagi menjadi 

lima bab yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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 BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini mencakup latar belakang permasalahan dari penyusunan skripsi, 

ruang lingkup, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diperoleh, serta 

metodelogi penelitian yang digunakan dan sistematika skripsi ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi segala macam teori mengenai konsep yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan, seperti bahasa pemrograman yang digunakan, 

metode yang digunakan dan lainnya yang bersangkutan dengan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai metode pengumpulan data dan metode 

pemgembangan system yang digunakan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi mengenai implementasi dan pembahasan sistem yang 

dirancang. 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi suatu kesimpulan dan saran untuk pengembangan 

sistem yang dirancang. 
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