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BAB I  

PENDAHULUAN 

1  

1.1 Latar Belakang Masalah 

AIK Universitas Muhammadiyah Malang merupakan salah satu mata kuliah 

yang terdapat di Universitas Muhammadiyah Malang yang mengajarkan tentang 

keislaman kepada mahasiswa UMM. AIK UMM mempunyai tiga tingkatan kelas 

yaitu Al Mubtadi’in, Al Mutawassithin dan Al Mutaqaddimin. Al Mubtadi’in 

adalah tingkatan kelas terendah untuk mahasiswa yang belum dapat atau masih 

terbata-bata membaca Al-Quran. Al Mutawassithin adalah tingkatan kelas 

menengah untuk mahasiswa yang sudah dapat dan lancar membaca Al-Quran 

sedangkan Al Mutaqaddimin adalah tingkatan kelas tertinggi untuk mahasiswa 

yang dapat membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. 

Dalam menentukan kelas AIK, terdapat beberapa kriteria yang menjadi 

penilaian diantaranya kefasihan dalam membaca huruf hijaiyah sambung, dapat 

menulis huruf hijaiyah, dan kriteria yang lain. Untuk menentukan kelas AIK di 

lembaga tersebut masih menggunakan sistem manual, maka dibuatlah aplikasi 

sistem pendukung keputusan untuk menentukan kelas AIK yang tepat. Sistem ini 

dibuat menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW).  

Simple Additive Weighting (SAW) sering juga dikenal istilah metode 

penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan 

terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari semua atribut. metode SAW 

membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan (X) ke suatu skala yang dapat 

diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada [1]. Metode SAW 

didasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang sudah ditentukan sehingga 

penentuan kelas tersebut efektif dan akurat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

a.   Bagaimana mengimplementasikan metode SAW dalam proses penentuan 

kelas AIK Universitas Muhammadiyah Malang? 

b.   Bagaimana merancang aplikasi pendukung keputusan penentuan kelas AIK 

Universitas Muhammadiyah Malang menggunakan metode SAW? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:  

a. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman java, berbasis 

desktop. 

b. Hasil output dari aplikasi yang akan dibuat hanya berupa hasil dari 

perangkingan yang sudah ada. 

c. Kriteria yang dibandingkan adalah: 

 Nilai membaca huruf hijaiyyah sesuai makhraj hurufnya 

 Nilai menyambung huruf hijaiyah 

 Nilai membaca bacaan Mad 

 Nilai membaca bacaan lam ta’rif 

 Nilai mewaqafkan bacaan dengan benar 

 Nilai membaca bacaan lafzul jalalah dengan benar 

 Nilai Membaca sesuai dengan tajwid 

 Nilai membaca haful al-muqotoah 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan aplikasi yang 

mengimplementasikan metode SAW dalam proses penentuan kelas AIK 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.5 Metodologi 

Metodologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dari 

mulai perumusan masalah sampai pada kesimpulan, yang membentuk sebuah alur 

yang sistematis sebagai pedoman penelitian agar hasil yang dicapai tidak 
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menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Metodelogi penelitian 

yang digunakan adalah :  

 

a. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan teori-teori yang 

diambil dari buku literatur dan internet yang di dalamnya berupa artikel, paper dan 

jurnal yang berhubungan dengan sistem pendukung keputusan. Bagaimana 

membuat aplikasi dengan bahasa pemrograman java dengan implementasi metode 

SAW, dan pengumpulan data test mahasiswa dari bagian AIK UMM. 

 

b. Analisis dan Perancangan Sistem 

Sistem yang akan dibangun pada Tugas Akhir ini berbasis java desktop 

untuk menentukan kelas AIK mahasiswa, berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah 

ada pada sistem dengan menggunakan metode SAW dalam pengambilan 

keputusan dengan mencari nilai bobot pada kriteria dan akan menghasilkan 

ranking-ranking. Rangking teratas atau nilai tertinggi itulah yang akan masuk 

dalam kategori alternative yang baik.  

 

c. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan implementasi dari perancangan yang sudah 

dilakukan. Pada tahap ini perancangan yang sudah ada dibuat dalam bentuk 

aplikasi desktop dimana pada perhitungan mengimplementasikan metode SAW. 

 

d. Uji coba dan Evaluasi Perangkat Lunak  

Dalam uji coba ini dilakukan pengujian terhadap klasifikasi yang 

dibandingkan dengan data yang sudah diklasifikasikan manual. 

 

e. Penyusunan Buku Tugas Akhir  

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses pengerjaan tugas akhir ini. 

Buku tugas akhir ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan tugas 

akhir ini. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi beberapa bab yang akan 

menjelaskan secara rinci dari permasalahan yang ada dalam tugas akhir ini, yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

dan manfaat, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang mendukung dalam 

perancangan sistem perangkat lunak yang meliputi, bahasa pemrograman, 

database dan konsep algoritma yang digunkan dalam penelitian. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang bentuk perancangan kebutuhan dan model sistem 

yang akan dibangun dalam penelitian. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang implementasi dari sistem yang telah dibangun dan 

melakukan pengujian serta hasil eveluasi dari penggunaan algorima yang telah 

digunakan dalam penelitian. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah 

dilakukan, serta saran dari penulis untuk kegiatan penelitian selanjutnya terkait 

dengan topik yang sedang dibahas. 

 

 


