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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan bangsa dalam mewujudkan masa depan yang 

lebih baik. Pada lembaga pendidikan khususnya universitas banyak sekali 

beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa yang berprestasi dan bagi 

mahasiswa yang kurang mampu. Seperti yang dituangkan dalam Undang - 

Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) bahwa tiap-tiap warga Negara berhak 

mendapatkan pengajaran. Berdasarkan pasal tersebut, maka pemerintah dan 

pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta 

menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap waga 

Negara tanpa diskriminasi. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang 

bermutu diperlukan biaya pendidikan yang cukup besar. 

Disetiap lembaga pendidikan khususnya universitas banyak sekali 

beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa yang berprestasi dan yang 

kurang mampu. Ada beasiswa yang dari lembaga milik milik nasional 

maupun swasta.Untuk mendapatkan beasiswa tersebut maka harus sesuai 

dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kriteria yang ditetapkan dalam 

studi kasus ini adalah nilai indeks prestasi akademik, penghasilan orang tua, 

jumlah saudara kandung, jumlah tanggungan orang tua, semester,usia dan 

lain-lain. 

Djarum Beasiswa Plus secara konsisten berperan aktif memajukan 

pendidikan melalui pembudayaan dan pemberdayaan mahasiswa berprestasi 

tinggi, dalam berbagai pelatihan soft skills untuk membentuk manusia 

Indonesia yang disiplin, mandiri dan berwawasan masa depan serta menjadi 

pemimpin yang cakap intelektual, emosional dan spiritual. Para calon 

penerima Djarum Beasiswa Plus tersebut diseleksi secara ketat dan harus 
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memenuhi persyaratan IQ dan EQ sehingga mereka memiliki kecerdasan 

emosional dalam proses meraih prestasi. 

Selain itu, dalam menentukan penerima beasiswa telah menggunakan 

bantuan komputer, tetapi penggunaanya belum optimal. Hal ini menyebabkan 

pengelolaan data beasiswa yang tidak efisien terutama dari segi waktu dan 

banyaknya perulangan proses yang sebenarnya dapat diefisienkan. 

Pengelolaan data beasiswa yang belum terakumulasi menggunakan database 

secara optimal juga menyebabkan kesulitan dalam pemrosesan data. Sehingga 

menyebabkan lamanya proses penentuan penerima beasiswa.  Oleh karena itu, 

perlu adanya suatu sistem yang mendukung proses penentuan penerima 

beasiswa, sehingga dapat mempersingkat waktu penyeleksian dan dapat 

meningkatkan kualitas keputusan dalam penentukan penerima beasiswa 

Djarum . Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

pengambilan keputusan dalammenentukan penerima beasiswa yaitu 

mengunakan logika fuzzy. Menurut Tetamanzi (dalam kusumadewi, 2006:1) Fuzzy 

Multiple Attribute Decision Making (Fuzzy MADM) digunakan untuk 

melakukan penilaian atau seleksi terhadap beberapa alternatif dalam jumlah 

terbatas. Secara umum dikatakan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah 

alternatif yang ada. 

Salah satu metode penyelesaian masalah Fuzzy MADM yaitu 

ELECTRE (ELimination and Choice Expressing Reality).Metode Elektre 

dapat digunakan dalam melakukan penilaian dan perankingan berdasarkan 

kelebihan dan kekurangan melalui perbandingan berpasangan pada kriteria 

yang sama. ELECTRE digunakan untuk kasus-kasus dengan banyak alternatif 

namun hanya sedikit kriteria yang dilibatkan. Suatu alternatif dikatakan 

mendominasi alternatif yang lainnya jika suatu atau lebih kriteria 

melebihi(bandingkan dengan kriteria dari alternatif yang lain) dan sama 

dengan kriteria lain yang tersisa (Kusimadewi dkk, 2009).  

Dengan banyaknya kriteria yang telah ditentukan oleh PT.Djarum 

Foundation dalam penerimaan beasiswa , dan banyaknya calon penerima 
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beasiswa yang memiliki kriteria yang berkualitas sama , maka dengan metode 

ELECTRE masalah penerimaan beasiswa tersebut dapat diatasi dan akan 

mendapatkan hasil yang tepat dan akurat terhadap siapa yang berhak 

menerima beasiswa Djarum selain itu dengan dengan adanya aplikasi 

pendukung keputusan menggunakan metode ELECTRE maka akan 

didapatkan hasil peringkat yang sesuai dengan perhitungan ELECTRE .  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan diselesaikan yaitu sebagai berikut :  

1. Bagaimana mengimplementasikan metode ELECTRE dalam 

menentukan penerima beasiswa Djarum ?  

2. Bagaimana melakukan penilaian ( pembobotan ) fuzzy terhadap kriteria 

yang sudah ditentukan ?  

3. Bagaimana hasil akurasi penentuan penerima beasiswa Djarum ? 

4. Bagaimana evaluasi dari proses pengujian sistem penentuan penerima 

beasiswa Djarum menggunakan metode ELECTRE ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  

1. Membuat sebuah aplikasi berbasis desktop untuk penentuan penerima 

beasiswa Djarum berdasarkan variabel atau kriteria yang sudah 

ditentukan  

2. Membantu mempermudah tugas HRD PT.Djarum Foundation untuk 

menentukan penerima beasiswa Djarum  

3. Aplikasi penentuan penerima beasiswa Djarum ini membantu untuk 

mendapatkan hasil yang lebih akurat terhadap siapa yang akan 

menerima beasiswa tersebut. 
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1.4 Batasan Masalah  

Dari permasalahan diatas , penulis membatasi permasalahan yang ada 

meliputi :  

1. Sample data yang dilakukan untuk penelitian ini diperoleh dari 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang mengikuti 

beasiswa Djarum 

2. Metode pengambilan data diperoleh dengan menggunakan kuesioner   

3. Persyaratan penerima beasiswa Djarum sesuai dengan ketentuan yang 

ada pada PT.Djarum Foundation  

 

1.5 Metodologi Penelitian  

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini , maka diperlukan metode-

metode sebagai berikut :  

1. Literatur dan Pengumpulan Data  

Merupakan usaha untuk lebih memudahkan dan melengkapi data dan 

masalah yang merupakan sumber referensi bagi penulis dalam 

mengambil langkah serta melengkapi data yang bersifat umum .  

2. Analisa  

Menganalisa kebutuhan sistem yang akan dikembangkan berdasarkan 

data – data yang telah didapat. Merupakan tahapan untuk melakukan 

analisa data – data , konsep , alur kerja sistem dan penerapan 

perhitungan metode ELECTRE dalam menentukan penerima beasiswa 

Djarum .  

3. Perancangan Sistem 

Setelah mencari literatur dan memahami konsep dasarnya , dilakukan 

perancangan terhadap konsep dasar tersebut . Analisa yang dilakukan 

adalah penerapan konsep dan bagaimana menyelesaikan masalah 

mengunakan metode ELECTRE sebagai algoritma penentu keputusan 

penerima beasiswa Djarum . Setelah proses perancangan arsitektur dan 
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sistem selesai , maka perancangan terhadap program aplikasi yang akan 

diperlukan untuk pengoperasian sistem .  

Pada saat merancang arsitektur program , penulis harus merinci format 

input , output , serta prosedur proses yang efektif.  

4. Implementasi  

 Implementasi adalah tahap mengimplementasikan metode ELECTRE 

ke dalam sebuah aplikasi desktop , sehingga aplikasi tersebut secara 

otomatis menentukan penerima beasiswa Djarum.  

5. Pengujian  

 Aplikasi ini akan diuji coba secara keseluruhan untuk memastikan 

bahwa aplikasi yang telah dibuat sudah benar dan sesuai dengan 

karateristik yang ditetapkan . Jika dalam proses uji coba ini ditemukan 

error , maka aplikasi ini akan di maintenance untuk memperbaiki 

beberapa kekurangan yang ditemukan saat uji coba tersebut .  

6. Evaluasi  

 Pada penelitian ini dengan kita meneliti data kriteria penerimaan 

beasiswa Djarum kemudian menerapkan metode ELECTRE dimana 

hasil dari penentuan penerima beasiswa Djarum diharapkan 

mendapatkan hasil yang akurat terhadap siapa saja yang berhak 

menerima beasiswa Djarum . Evaluasi terhadap sistem penentuan 

penerima beasiswa Djarum ini menggunakan metode akurasi presisi .  

7. Penyusunan Laporan Tugas Akhir  

 Tahap terakhir ini merupakan dokumentasi pelaksanaan tugas akhir . 

Diharapkan,  laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca yang 

ingin mengembangkan sistem ini lebih lanjut, maupun kasus yang 

berbeda .  
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1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan laporan mengikuti tahapan – tahapan yang 

dilakukan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Memuat latar belakang , rumusan masalah , batasan masalah, tujuan dari tugas 

akhir serta metodologi pengerjaan dan sistematika penulisan .  

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini akan membahas tentang konsep dasar teori yang relevan untuk 

penyelesaian tugas akhir ini , antara lain Beasiswa , Metode ELECTRE , Sistem 

Pendukung Keputusan , Algoritma FMADM , Bobot Fuzzy . 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana membangun sistem sesuai dengan 

Software Development Life Cycle ( SDLC ) . 

BAB 1V HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas tentang mengimplementasikan dari sistem yang dibuat 

secara keseluruhan , serta melakukan pengujian terhadap sistem yang dibuat 

untuk mengetahui sistem tersebut dapat menyelesaikan permasalahn yang 

dihadapi sesuia yang diharapkan .  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Memuat kesimpulan dan saran –saran yang diperoleh dari hasil implementasi 

dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan dalam tugas akhir ini untuk 

dikembangkan .  

 


