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Sistem Bantu Pemilihan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Berdasarkan Kategori Pilihan dan Keahlian

Dosen menggunakan Naïve Bayes Patmi Kasih1, Intan Nur Farida2 Jurusan Teknik Informatika

Universitas Nusantara PGRI Kediri 1fatkasih@gmail.com, 2in.nfarida@gmail.com ABSTRAK

Ketepatan pemilihan dosen pembimbing proposal dan tugas akhir bagi mahasiswa mempunyai

peranan penting bagi penentuan keberhasilan dan kelulusan tugas akhir mahasiswa. Mahasiswa

memerlukan dosen pembimbing tugas akhir yang dapat memberikan masukan, arahan,

penjelasan serta memahami secara penuh tema dan studi kasus tugas akhir mahasiswa. Dengan

demikian diharapkan mahasiswa dapat mengerjakan tugas akhir dengan baik, lancar dan selesai

tepat waktu. Untuk itu diperlukan ketepatan pemberian dosen pembimbing bagi mahasiswa yang

mengambil sks proposal maupun tugas akhir. Seperti halnya pada mahasiswa Prodi Teknik

Informatika Universitas Nusantara PGRI Kediri. Sistem bantu rekomendasi pemilihan dosen

pembimbing tugas akhir pada Prodi Teknik Informatika UN PGRI Kediri adalah solusi dari

permasalahan. Sistem rekomendasi dosen pembimbing yang di bangun memanfaatkan algoritma

naïve bayes classifier sebagai penentu hasil probabilitas dosen yang dapat dipilih mahasiswa. 

Naive Bayes merupakan teknik prediksi berbasis probabilistic sederhana yang berdasar pada
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penerapan torema bayes (aturan bayes) dengan asumsi independensi (ketidak tergantungan) 

yang kuat. Pemilihan didasarkan pada kriteria kategori tugas akhir mahasiswa, keahlian dosen,

jam masuk dosen (jam bimbingan), dan domisili dosen. Dari aplikasi rekomendasi ini didapatkan

rekomendasi dosen pembimbing yang sesuai dengan konsep tugas akhir dan keahlian dosen.

Dengan acuan data training dan aturan bayes didapat hasil yang cukup memberikan kepuasan

bagi mahasiswa dalam penentuan dosen pembimbing pilihan. Kata Kunci: Keahlian Dosen,

Rekomendasi, Naive Bayes Clasifier, Kategori Skripsi 1. Pendahuluan Penelitian ini adalah hasil

pengembangan dari penelitian terdahulu dengan judul “integrasi kategori skripsi dan keahlian

dosen dalam naïve bayes untuk pemilihan dosen pembimbing”. Dalam pengembangannya sistem/

aplikasi dibuat dengan konsep lebih mudah digunakan dengan tampilan yang lebih menarik dan

user friendly dibanding aplikasi terdahulu yang lebih sederhana dan kurang aplikatif. Selain itu

pada hasil akhir sistem disajikan juga dalam bentuk ringkasan. Hasil rekomendasi dosen yang

sebelumnya diberikan setiap kali ada mahasiswa sebagai user yang melakukan training data

dengan kriteria pilihan, dalam pengembangan ini rekomendasi dosen sebagai pembimbing tugas

akhir disajikan dalam bentuk per kategori/ per kriteria berdasarkan pilihan yang pernah dilakukan

oleh user dan diproses dalam sistem disajikan dalam bentuk informasi. Pemilihan dosen

pembimbing tugas akhir merupakan salah satu faktor penting pendukung dalam penyelesaian

penyusunan proposal dan skripsi mahasiswa. Diharapkan penentuan dosen pembimbing tepat dan

sesuai antara keahlian dosen dengan matakuliah atau bidang keahlian dosen pembimbing. Karena

jenis skripsi mahasiswa teknik informatika adalah membuat sebuah aplikasi (software) atau

project yang digunakan untuk mempermudah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, atau aplikasi

yang diperuntukkan bagi sarana bantu yang bersifat sistem pendukung keputusan, sarana/ media

belajar dan sebagainya, maka dibutuhkan konsep dan perancangan yang benar-benar matang

sebelum akhirnya diwujudkan dalam bentuk aplikasi. Untuk itu dibutuhkan dosen pembimbing

yang tepat dengan bidang keahlihan sesuai dengan kategori/ bidang ilmu skripsi yang diajukan

mahasiswa dalam proposal skripsi. Hal ini bertujuan agar konsep dan perancangan tugas akhir

yang dibuat dalam proposal dapat dikerjakan/ diwujudkan dengan mudah sesuai dengan tujuan

yang direncanakan. Berdasarkan paparan diatas, maka permasalahan adalah bagaimana cara

menentukan dosen pembimbing tugas akhir yang tepat dan sesuai dengan bidang ilmu proposal

tugas akhir/ skripsi mahasiswa dan bagaimana membuat sistem bantu rekomendasi pemilihan

dosen pembimbing proposal skripsi sesuai bidang matakuliah, bidang keahlian dosen dan kategori/

bidang ilmu tugas akhir mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi

rekomendasi pemilihan pembimbing tugas akhir pada Jurusan Teknik Informatika Universitas

Nusantara PGRI Kediri dan mengimplementasikan metode naive bayes ke dalam aplikasi

rekomendasi pemilihan pembimbing tugas akhir di Jurusan Teknik Informatika Universitas

Nusantara PGRI Kediri. Metode penelitian dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Metode penelitian yang digunakan adalah metode perancangan dan pembangunan pengembangan

perangkat perangkat lunak dengan konsep waterfall, yang secara umum memiliki tahapan:

identifikasi kebutuhan sistem, study literature, pengumpulan data (wawancara, observasi,

dokumentasi), Desain dan perancangan sistem, pembuatan sistem, pengujian sistem, dan 

penyusunan laporan akhir. Pemilihan pembimbing merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan

sebelum tugas akhir dilaksanakan. Dalam pemilihan pembimbing mahasiswa dapat menentukan

pembimbing yang diinginkan dan sesuai dengan bidang ilmu yang menjadi topik tugas akhir yang

akan dibuat. Pemilihan pembimbing dilakukan berdasarkan kriteria- kriteria yang telah ditentukan

dengan harapan mahasiswa mendapatkan pembimbing yang tepat sehingga tugas akhir yang

dikerjakan dapat terencana dan fokus pada topik atau kasus yang dijadikan tugas akhir serta

mendapatkan solusi/ pemecahan masalah yang tepat. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat

oleh mahasiswa setingkat S-1 dengan bimbingan dosen sebagai salah satu syarat kelulusan untuk

memperoleh gelar kesarjanaan.Skripsi adalah bentuk pengalaman belajar yang meliputi

penggalian kembali apa yang telah dipelajari, mencari dan mengumpulkan pengetahuan baru

secara mandiri, melakukan analisis dan bimbingan, serta mengungkapkannya denganbantuan

pembimbing sehingga menghasilkan luaran berupa tulisan tentang suatu pengetahuan baru atau

sesuatu yang bersifat pemecahan masalah. Keahlian dosen adalah suatu keahlian atau ilmu

pengetahuan yang dimiliki setiap dosen. Keahlian tersebut merupakan keahlian pada salah satu

mata kuliah tertentu atau bahkan bisa lebih dari satu mata kuliah, tergantung dengan

kemampuan yang dimiliki setiap dosen. Keahlian yang dimiliki setiap dosen sangat mempengaruhi

dalam penyusunan tugas akhir mahasiswa. Apabila keahlian dosen tidak sesuai dengan konsep

yang dipilih maka akan menghambat penyusunan tugas akhir. Sistem pendukung keputusan

merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan

pemanipulasian data. Sistem itu digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam

situasi yang semiterstruktur dan situasi tidak terstruktur, dimana tidak seorangpun tahu secara

pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. (Kusrini, 2007). Naïve Bayes Classifier merupakan

sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Metode pengklasifikasian dengan

menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas

Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya

sehingga dikenal sebagai Teorema Bayes. Ciri utama dari Naïve Bayes Classifier ini adalah asumsi

yang sangat kuat (naïf) akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Algoritma

ini memanfaatkan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan inggris

Thomas Bayes, yaitu memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa

sebelumnya. Dua kelompok peneliti, satu oleh Pantel dan Lin, dan yang lain oleh Microsoft
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Research memperkenalkan metode statistik Bayesian ini pada teknologi anti spam filter. Tetapi

yang membuat algoritma Bayesian filtering ini popular adalah pendekatan yang dilakukan oleh

Paul Graham. Prediksi Bayes didasarkan pada teorema Bayes dengan formula umum sebagai

berikut: �(�| �) = �( � |�) × �(�) �( �) …1 Selama proses pelatihan harus dilakukan

pembelajaran probabilitas akhir P(Y|X) pada model untuk setiap kombinasi X dan Y berdasarkan

informasi yang didapat dari data latih. Dengan membangun model tersebut, suatu data uji X dapat

diklasifikasikan dengan mencar nilai Y dengan memaksimalkan nilai P(X|Y) yang didapat.

Formulasi naïve bayes untuk klasifikasi adalah: �(�|�) = �(�) ∏��=1 �(�� |�) �(�) …2 P(X|Y)

adalah probabilitas data dengan vektor X pada kelas Y. P(Y) adalah probabilitas awal kelas Y. ∏qi

= 1 P(Xi |Y) adalah probabilitas independen kelas Y dari semua fitur dalam vektor X. Nilai P(X)

selalu tetap sehingga dalam perhitungan prediksi nantinya kita tinggal menghitung bagian P(Y)

∏qi = 1 P(Xi |Y) dengan memilih yang terbesar sebagai kelas yang dipilih sebagai hasil prediksi.

P(H|E) : Probabilitas akhir bersyarat (conditionalprobability) suatu hipotesis H terjadi jika

diberikan bukti (evidence) E terjadi. P(E|H) : Probabilitas sebuah bukti E terjadi akan

mempengaruhi hipotesis H. P(H) : Probabilitas awal (priori) hipotesis H ter-jadi tanpa memandang

hipotesis H. P(E) : Probabilitas awal (priori) bukti E terjadi tanpa memandang hipotesis atau bukti

yang lain. 2. Metode Penelitian 2.1 Analisa Algoritma Naïve Bayes Untuk melakukan analisis

terhadap metode yang digunakan dalam perhitungan terhadap kecocokan kriteria dengan dosen

yang akan dipilih, maka dilakukan simulasi perhitungan dengan contoh beberapa dosen pada Prodi

Teknik Informatika. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Naïve Bayes dapat diimplementasi

pada kasus ini. Dengan data training sebagai acuan, dapat dilakukan analisis untuk mendapatkan

keputusan terbaik. Sebagai contoh kasus pengklasifikasian rekomendasi dosen pembimbing

seminar proposal, dengan data training seperti yang tersaji pada tabel 1. Tabel 1. Tabel Training

Data Dosen Keahlian Jam Dosen Domisili Rekom Dosen Data Mining Pagi Kediri Patmi Kasih,

M.Kom SPK Siang Kediri Rina Firliana, M.Kom Data Mining Pagi Pare Fajar Rohman Hariri, M.Kom

SPK Siang Kediri Anis Rahmawati, M.Kom, M.B.A AI Sore Kediri Daniel Sanjaya, M.Kom Sistem

Pakar Pagi Kediri Daniel Sanjaya, M.Kom AI Pagi Kediri Dody Budi Setiono, Drs,S.ST,M.Kom SPK

Malam Kediri Margo Ridho Leksono, M.Kom SI Siang Kediri Ratih Kumalasari M, S.ST, M.Kom SPK

Pagi Kediri Ahmad Bagus S.,ST,M.Kom,M.M Jaringan Pagi agung Tulung- Rony Heri Irawan, M.Kom

AI Siang Kediri Ahmadsyamsudin, M.Kom AI Pagi Kediri RestyWulanningrum,M.K om Citra Citra

Kediri RestyWulanningrum,M.K om SPK SPK Tulung- agung Intan Nur Farida, M.Kom Jaringan

Jaringan Kediri Moh.Khayat Subkhan, M.Kom SPK SPK Kediri Rini Indriati, S.Kom, M.Kom SI SI

Jombang DMa.KnaormPutra Pamungkas, AI Siang Kediri Ahmadsyamsudin, M.Kom Game Pagi

Kediri Ardi Sanjaya, M.Kom SI Sore Kediri Djuli Pontjowijono,S.Kom Data Mining Siang Kediri

Nikmatus Syafa’ah, S.Kom Game Malam Taguulunngg- AS.rKiEomka Prasetiyanto, SPK Sore Kediri

Yusuf Darmanto, M.Kom SPK Sore Kediri Nanang Susetyo, ST, M.Eng SPK Sore Kediri Risky Aswi R,

M.Kom SPK Siang Kediri Ali Fauzi, M.Kom SPK Siang Tulung- agung Yulius Nugroho, S.Kom Sistem

Pakar Sore Tulung- M.Rizal Arief, ST, M.Kom agung Jika seorang mahasiswa memilih kriteria

sebagai berikut: Keahlian Jam dosen Domosili Rekom Dosen Data Mining Pagi Tulungagung ???

Tahap 1 menghitung jumlah class/ label, dengan cara jumlah data tiap kelas pada masing-masing

colom rekom dosen dibagi dengan jumlah keseluruhan data. P(Y=Patmi) = 1/29 = 0.034

P(Y=Rina) = 1/29 = 0.034 P(Y=Fajar) = 1/29 = 0.034 P(Y=Anis) =1/29=0.034 P(Y=Daniel) =

2/29 = 0.068 P(Y=Dody) =1/29= 0.034 … dan seterusnya akan dilakukan hitung yang sama

untuk seluruh dosen. Tahap 2 menghitung jumlah kasus yang sama, dengan cara jumlah data X

dibagi jumlah data Y dimana X adalah variabel dan Y adalah class goal.

P(Keahlian=DataMining|Y=Patmi) = 2/2 = 1 P(Keahlian=DataMining|Y=Budi) = 2/2 = 1

P(Keahlian=DataMining|Y=Fajar) = 2/2 = 1 P(Keahlian=DataMining|Y=Nikmatus) = 2/2 = 1

P(Jam dosen=Pagi|Y=Patmi) = 1/1 = 1 P(Jam dosen=Pagi |Y= Fajar) = 1/ 1 = 1 P(Jam

dosen=Pagi |Y=Daniel) = 2/2 = 1 … dan seterusnya akan dilakukan hitung yang sama untuk

seluruh dosen. P(domisili=Kediri|Y=Patmi)=1 / 1=1 P(domisili=Kediri|Y=Rina)=1 / 1=1

P(domisili=Kediri|Y=Anis)=1 / 1=1 P(domisili=Kediri|Y=Daniel)=2 / 1=2 … dan seterusnya akan

dilakukan hitung yang sama untuk seluruh dosen. Tahap 3 kalikan semua hasil variabel 1)

P(Keahlian=DataMining),(Jamdosen=Pa gi),(Domisili=Kediri)=

{P(P(Keahlian=DataMining|Y=Patmi)*P (Jamdosen=Pagi|Y=Patmi)*P(Domisili= Tulung-

agung|Y=Patmi)} = 1*1*1*0.034 = 0.034 2) P(Keahlian=DataMining),(Jamdosen=Pa

gi),(Domisili=Kediri)= {P(P(Keahlian=DataMining|Y=Rina)*P(

Jamdosen=Pagi|Y=Rina)*P(Domisili=Ke diri|Y=Rina)} = 1*1*0*0.034 = 0 3)

P(Keahlian=DataMining),(Jamdosen=Pa gi),(Domisili=Kediri)=

{P(P(Keahlian=DataMining|Y=Fajar)*P( Jamdosen=Pagi|Y=Fajar)*P(Domisili=K ediri|Y=Fajar)} =

1*1*0*0.034 = 0 … dan seterusnya akan dilakukan hitung yang sama untuk seluruh dosen. Tahap

4 Bandingkan hasil class Dari hasil diatas bisa diketahui bahwa P(Y=Patmi) mempunyai hasil yang

sama (0.034), sehingga rekomendasi dosen pembimbing untuk Keahlian=Data Mining,

Jamdosen=Pagi, dan Domisili=Kediri adalah Patmi Kasih, M.Kom. 2.2 Arsitektur Sistem Sistem

yang dibangun, merupakan aplikasi berbsis web untuk sistem bantu pemilihan dosen pembimbing

tugas akhir dengan implementasi metode Naïve Bayes sebagai dasar penentu pilihan. Untuk

menjelaskan arsitektur dari keseluruhan permasalahan yang dianalisa, maka dibuat suatu desain

arsitektur dari kegiatan yang dilakukan tahap demi tahap. Secara sederhana pada awalnya telah

disusun suatu desain sistem secara umum sebagaimana tersaji pada gambar 1. a) Data Flow

Diagram Dari gambar 1, dapat diketahui bahwa mahasiswa sebagai pengguna aplikasi,

memasukkan data mahasiswa dan data kriteria yang dipilih terdiri dari konsep, keahlian, jam
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dosen dan jam mahasiswa pada proses pendaftaran. Setelah itu mahasiswa mendapat informasi

rekomendasi dosen pembimbing proposal skripsi. Selanjutnya mahasiswa dapat memasukkan data

dosen pembimbing pilihan pada proses pendataan, apabila admin selesai melakukan pendataan

maka mahasiswa akan mendapat informasi dari proses berita yang berisi nama mahasiswa beserta

nama dosen pembimbing proposal skripsi. Gambar 1. Diagram Sistem Sedangkan pihak admin

sebagai pengelola aplikasi, memasukkan data Login dan data mahasiswa beserta data pilihan

mahasiswa (dosen pembimbing) untuk dilakukan pendataan. Selanjutnya mendapat informasi

Login dan informasi dosen pembimbing proposal mahasiswa, kemudian menginformasikan kepada

mahasiswa pada proses berita. b) Entity Relationship Diagram Dalam sistem terdapat beberapa

tabel yang dirancang sebagai database sistem yaitu,tabel mahasiswa, tabel daftar, tabel admin

dan tabel berita. Gambar 2. Relasi Tabel Database (1) Setelah mahasiswa memasukkan identitas

mahasiswa dan memilih kategori yang terdiri dari konsep, keahlian, jam masuk dosen dan jam

masuk mahasiswa. Mahasiswa mendapat informasi rekomendasi dosen pembimbing, kemudian

mahasiswa mendaftar dengan memasukkan nama dosen pembimbing berdasarkan rekomendasi

yang diperoleh. (2) Admin melakukan pendataan dari hasil pendaftaran mahasiswa dan mengolah

data tersebut untuk menentukan dosen pembimbing mahasiswa. Setelah penentuan dilakukan

admin menginformasikan data tersebut pada tabel berita. 3. Hasil dan Pembahasan Implementasi

lembar kerja sistem rekomendasi pemilihan pembimbing tugas akhir ini diklasifikasikan pada

beberapa lembar kerja yang dibuat berdasarkan kebutuhan sistem. 3.1 Menu Utama Menu utama

adalah menu program/ lembar kerja yang pertama kali muncul ketika aplikasi rekomendasi

pemilihan pembimbing tugas akhir ini diakses. Gambar 3. Halaman Menu Utama Secara lengkap 

halaman menu utama berisi profile aplikasi dan beberapa informasi mengenai program studi

teknik informatika. 3.2 Menu/ Lembar Kerja Mahasiswa Menu mahasiswa adalah lembar kerja

kedua yang terdiri lembar kerja regristasi, login dan halaman pendaftaran bagi mahasiswa yang

telah menggunakan aplikasi dan menghendaki mendaftarkan diri sebagai mahasiswa bimbingan

bagi dosen yang bersangkutan. a) Lembar Kerja Regristasi Halaman regristasi adalah halaman

yang digunakan mahasiswa untuk regristasi username dan password sebelum melakukan login.

Registrasi dilakukan apabila mahasiswa ingin melakukan login pengguna untuk menggunakan

aplikasi/ sistem lebih lanjut. Gambar 4. Menu Regristasi Mahasiswa b) Halaman Login adalah

halaman yang di gunakan mahasiswa untuk masuk dalam training data untuk mendapatkan hasil

rekomendasi dosen pembimbing. Gambar 5. Menu Login Mahasiswa Setelah login, mahasiswa

dapat melakukan training data untuk melakukan pemilihan dosen pembimbing dengan melakukan

input data atau memberikan informasi mengenai bidang keahlian dosen yang diinginkan, jam

masuk dosen dan domisili dosen. Gambar 6. Menu Training Data Dari proses hitung pada menu

training data, selanjutnya sistem akan menampilkan hasil rekomendasi dosen berdasarkan kriteria

yang diinputkan saat melakukan training data. Gambar 7. Hasil Rekomendasi c) Lembar Kerja

Daftar Setelah mahasiswa melakukan proses training data dan mendapatkan hasil rekomendasi

nama dosen yang diberikan oleh sistem. Selanjutnya mahasiswa dapat mendaftarkan diri sebagai

mahasiswa bimbingan bagi dosen tersebut. Gambar 8. Lembar Kerja Daftar 3. Lembar kerja lain

yang bisa dimanfaatkan adalah lembar kerja Input Data Dosen, lembar kerja bagi admin yang

digunakan untuk melakukan input data dosen-dosen yang menjadi pembimbing proposal dan

tugas akhir. Dan halaman berita untuk menampilkan informasi mengenai dosen-dosen

pembimbing. 4. Kesimpulan Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dalam

pembangunan sistem ini, dapatdisimpulkan bahwa aplikasi yang dibangun dapat berfungsi dengan

baik, antara lain: a) Sistem Bantu Pemilihan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Berdasarkan Kategori

Pilihan dan Keahlian Dosen Menggunakan Naïve Bayes telah berhasil dibuat dan berjalan dengan

baik sesuai dengan hipotesa awal yaitu bisa memberikan rekomendasi dosen pembimbing di Prodi

Teknik Informatika UN PGRI Kediri. b) Berdasarkan hasil pengembangan sistem, dapat

memberikan informasi nama-nama dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan kategori skripsi

dan keahlian dosen yang merupakan hasil rekomendasi berdasarkan proses training data yang

dilakukan user terdahulu tanpa melakukan training data lagi. 5. Referensi [1] Kasih, Patmi., 2016, 
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