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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

UPT PMB atau Unit Pelaksana Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru  

merupakan salah satu unit pelaksana yang terdapat di Universitas 

Muhammadiyah Malang dimana memiliki tugas dalam pengelolaan 

penerimaan mahasiswa baru yang didalamnya terdapat unsur kerja sama 

antar pihak dalam membangun sinergi dalam pelayanan terhadap kebutuhan 

calon mahasiswa baru. 

Terdapat prosedur yang sistematis yang dilakukan oleh unit UPT 

PMB UMM dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan proses seleksi 

penerimaan mahasiswa baru dengan cara memberikan fasilitas – fasilitas 

yang dibutuhkan oleh calon mahasiswa baru dalam melakukan pendaftaran 

di Universitas Muhammadiyah Malang, dimana terdapat beberapa program 

pendaftaran calon mahasiswa baru antara lain : 

 Program Reguler (tes tulis) 

 Program Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) 

 Program Beasiswa Khusus Yatim / Yatim Piatu 

 Transfer dan Alih Jenjang 

Berdasarkan program – program yang ada tersebut, menjadikan unit 

UPT PMB UMM merupakan unit yang paling berperan dalam proses 

penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru, sehingga dibutuhkan peran 

serta yang cukup besar bagi seluruh bagian yang terdapat pada unit PMB 

khususnya para volunter dalam membantu untuk mensukseskan 

penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru secara teknis. 

Mengingat peran serta volunter dalam memperlancar 

keberlangsungan proses penerimaan mahasiswa baru maka dibutuhkan para 

volunter yang memiliki softskill maupun hardskill yang baik dalam 



2 

 

menjalankan tugas dimana hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama 

guna mencapai tujuan yang mulia. Oleh karena itu unit UPT PMB 

melakukan proses perekrutan terhadap calon volunter yang ingin bergabung 

sebagai satuan kerja, dimana proses perekrutan dilaksanakan dengan metode 

wawancara yang mana penilaiannya berdasarkan pada kriteria – kriteria 

yang telah ditentukan oleh unit itu sendiri. 

UPT PMB sebagai satuan pelaksana teknis memberikan sebuah 

pengalaman kerja bagi seluruh anggota yang ada didalamnya, sehingga hal 

tersebut menjadikan para mahasiswa / mahasiswi ingin bergabung terhadap 

unit UPT PMB. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan dikarenakan 

UPT PMB harus menyeleksi calon volunter yang sesuai dengan kriteria 

yang ditentukan terhadap jumlah calon pendaftar volunter yang cukup 

banyak. 

Peranan teknologi dalam kasus tersebut sangat membantu dalam 

proses penyeleksian anggota volunter secara tepat berdasarkan bobot 

penilaian kriteria, sehingga dengan teknologi tersebut dapat membantu 

dalam hal pengambilan keputusan penerimaan anggota volunter meskipun 

dengan jumlah pendaftar yang banyak. Berdasarkan problematika tersebut 

dibutuhkan suatu teknologi khususnya dalam bidang sistem pendukung 

keputusan dalam prioritas perekrutan anggota volunter dengan 

menggunakan model FMADM (Fuzzy Multiple Attribute Decision Making). 

FMADM merupakan suatu metode yang digunakan guna mencari alternatif 

optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Metode FMADM 

diharapkan dapat mempermudah unit UPT PMB UMM dalam proses 

penyeleksian anggota volunter secara tepat berdasarkan penilaian berbobot 

dari masing – masing kriteria yang ditentukan secara akurat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 
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a. Bagaimana menentukan kriteria seleksi perekrutan yang sesuai dengan 

yang diharapkan oleh unit UPT PMB? 

b. Bagaimana mengimplementasikan serta membangun sistem 

pendukung keputusan menggunakan metode FMADM dalam 

perekrutan anggota volunter di UPT PMB ?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan sistem yaitu : 

a. Studi kasus untuk melakukan penelitian ini yaitu di kantor UPT PMB 

(Unit Pelaksana Teknis) Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Data yang digunakan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 

perekrutan yang telah dilakukan oleh kantor UPT PMB pada tahun 

2012.  

c. Kriteria - kriteria yang digunakan dalam perekrutan calon volunter di 

UPT PMB antara lain : 

- Performance 

- Intelegenci  

- Penguasaan Komputer 

d. Aplikasi yang dibuat merupakan aplikasi berbasis web dengan 

menggunakan PHP dan MySQL sebagai database. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan Tugas Akhir yang ingin dicapai adalah : 

1. Mengetahui kriteria perekrutan calon volunter yang tepat di unit UPT 

PMB Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Membangun aplikasi pendukung keputusan seleksi penerimaan volunter 

di unit UPT PMB menggunakan model Fuzzy MADM untuk 

mendapatkan calon volunter yang diharapkan didasarkan pada kriteria 

yang telah ditentukan. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Adapun tahap-tahap dalam melakukan perancangan dan pembuatan 

aplikasi ini antara lain sebagai berikut : 

1. Analisa system 

pada tahap ini dipergunakan untuk mempersiapkan mengenai 

kebutuhan - kebutuhan dalam proses pembuatan aplikasi. Analisa 

dilakuan untuk mendapatkan spesifikasi permodelan yang sesuai 

dengan permasalahan yang hendak diselesaikan. 

2. Studi pustaka 

Pada tahap ini dilakukan studi untuk memahami algoritma 

FMADM dan metode SAW serta referensi lainnya yang relevan. 

3. Pembuatan desain sistem. 

Pembuatan desain sistem digunakan untuk membangun sistem 

secara sistematis serta dinamis, dimana disesuaikan terhadap kebutuhan 

analisis dalam membangun aplikasi yang relevan terhadap kebutuhan 

baik dalam pemodelan sistem, desain database maupun desain aplikasi. 

4. Implementasi system 

Pada tahap ini hasil desain direpresentasikan ke dalam 

pemrograman. Implementasi sistem meliputi pembuatan program dan 

basis data, serta melakukan installasi. Pada tahapan ini akan diperoleh 

program aplikasi dan dokumentasi. 

5. Skenario pengujian  

Pada tahap ini testing digunakan untuk membantu  dalam 

mengidentifikasi kebenaran, kelengkapan, integritas, kualitas dari 

aplikasi yang dikembangkan. 

6. Penyusunan laporan 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan lengkap dan detail 

tentang tugas akhir yang dilaksanakan.  

 

 

 



5 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini disusun dalam 

sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan  sistematika 

penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai unit kerja UPT PMB (Unit Pelaksana 

Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru) dimana dalam pelaksaan tugas 

membutuhkan anggota pelaksana yaitu volunter juga mengenai 

sistem pendukung keputusan menggunakan model FMADM (Fuzzy 

Multiple Attribute Decision Making) serta metode SAW (Simple 

Addictive Weighting) dan juga penggunaan bahasa pemrograman 

PHP dan database MySQL. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang pembuatan desain dan perancangan 

program aplikasi pendukung keputusan seleksi perekrutan volunter 

yang ada di unit UPT PMB Universitas Muhammadiyah Malang 

yang meliputi analisa system, analisa data dan rancangan database. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari aplikasi yang dibuat 

secara keseluruhan, serta melakukan pengujian terhadap aplikasi 

yang dibuat untuk mengetahui aplikasi tersebut dapat menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi sesuai dengan yang diharapkan. 
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BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup, yang di dalamnya berisi kesimpulan 

dari seluruh rangkaian penelitian, serta berisi saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat untuk pengembangan pembuatan program aplikasi 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


