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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Beasiswa dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang tidak bersumber dari 

pendanaan sendiri atau orang tua, akan tetapi diberikan oleh pemerintah, 

perusahaan swasta, kedutaan, universitas, serta lembaga pendidik atau peneliti, 

atau juga dari kantor tempat bekerja yang karena prestasi seorang karyawan dapat 

diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya 

melalui pendidikan (Ananta, 2014). 

Disetiap lembaga pendidikan khususnya universitas banyak sekali beasiswa 

yang ditawarkan kepada mahasiswa yang berprestasi maupun yang kurang 

mampu. Ada beasiswa yang berasal dari lembaga milik nasional maupun swasta. 

Untuk mendapatkan beasiswa tersebut maka harus sesuai dengan aturan-aturan 

yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu tidak semua yang mendaftarkan diri sebagai 

calon penerima beasiswa tersebut akan diterima, hanya yang memenuhi kriteria-

kriteria saja yang akan memperoleh beasiswa tersebut (Putra dan Hardiyanti, 

2011).  

Semakin banyaknya minat untuk mendaftar dalam sebuah di kampus 

khususnya STT STIKMA Internasional Malang juga semakin menyulitkan tim 

seleksi penerima beasiswa untuk melakukan seleksi calon penerima beasiswa 

terbaik yang mempertimbangkan Indeks Prestasi Komulatif (IPK), penghasilan 

orang tua, semester, dan usia. Saat ini seleksi dilakukan secara konvensional, 

artinya peserta diseleksi berdasarkan berkas yang masuk dan dihitung poin kriteria 

bahkan hanya menggunakan perkiraan. Padahal proses seleksi inilah sangat 
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penting untuk menyeleksi peserta yang benar-benar berkompeten dibidangnya 

untuk dapat direkomendasikan sebagai penerima beasiswa. 

Berbagai segi harus diperhitungkan untuk melakukan seleksi peserta dan 

meminimalisir tingkat kesalahan tim seleksi dalam menentukan peserta yang 

dianggap layak untuk menerima beasiswa (Turban, Efraim, Aronson, J. E dan 

Liang, P, T., 2005).  Maka dari itu diperlukan sistem yang dapat memberi 

rekomendasi dengan menggunakan metode yang tepat, berikut ini beberapa 

metode pada sistem pendukung keputusan diantaranya TOPSIS (Technique For 

Others Preference by Similarity to Ideal Solution) 

Penelitian yang dilakukan oleh Alireza, Mojahed. Majid, Yusuf, M dan 

Rosnah (2008) meneliti tentang seleksi untuk senior officer IT di Iran 

menyimpulkan bahwa metode Simple Additive Weighting berhasil menemukan 

karyawan terbaik dari beberapa alternatif pemilihan personil meliputi kemampuan 

bekerja di unit bisnis berbeda, pengalaman, kemampuan tim, penguasaan bahasa 

asing, strategi berfikir, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan di bidang 

komputer. Kemudian dievaluasi dan menghasilkan bobot untuk tiap personilnya, 

bobot tertinggi dipilih sebagai personil terbaik di perusahaan tersebut. Namun, 

penelitian tersebut belum menerapkan metode TOPSIS untuk rekomendasi 

penerima beasiswa.  

Penulis lebih memilih metode TOPSIS karena keunggulan dari metode ini 

bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal 

positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan 

menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu 

alternatif dengan solusi optimal. Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah 
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dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut, sedangkan solusi 

negatif-ideal terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 

mengimplementasikan sistem pendukung keputusan pada rekomendasi penerima 

beasiswa di STT STIKMA Internasional Malang dengan menggunakan metode 

TOPSIS? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: 

a. Agar proses penyeleksian tidak lagi menggunakan berkas atau file yang 

masuk, karena selain tidak efisien juga memerlukan pekerja lagi. 

b. Membangun system dengan menggunakan data yang dihasilkan oleh 

metode TOPSIS dapat memiliki akurasi yang baik. 

1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Sistem menganalisis berdasarkan kriteria rekomendasi penerima beasiswa 

berdasarkan parameter Indeks Prestasi Komulatif (IPK), penghasilan orang 

tua, semester, dan usia. 

2. Sistem melakukan penyeleksian berdasarkan kriteria yang digunakan pada 

kampus STT STIKMA Internasional Malang. 

3. Metode yang digunakan adalah TOPSIS. 

4. Software dibuat menggunakan pemrograman PHP dan database MySQL. 
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1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka dan Analisa 

Dalam melakukan perancangan sistem aplikasi sistem pendukung keputusan 

rekomendasi penerima beasiswa dengan metode TOPSIS dibutuhkan beberapa 

literatur. Adapun literatur yang perlu dipelajari mempelajari buku, artikel, dan 

situs yang terkait. Mempelajari literatur mengenai design tampilan aplikasi yang 

sifatnya user friendly sehingga mudah dikenali oleh user. 

2. Analisa Sistem 

Analisis sistem menggambarkan proses kegiatan yang akan diterapkan dalam 

sebuah sistem dan menjelaskan kebutuhan yang diperlukan agar sistem dapat 

berjalan dengan baik serta sesuai dengan kebutuhan. 

3. Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap ini 

dapat menggunakan diagram UML sebagai representasi design yang dibuat. 

4. Implementasi Metode 

Pada Bagian ini akan dilakukan perancangan sistem pendukung keputusan 

rekomendasi penerima beasiswa dengan metode TOPSIS. Langkah pertama adalah 

melakukan instalasi XAMPP. Kemudian melakukan coding program dengan 

menggunakan pemrograman PHP. 

5. Pengujian Sistem 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari sistem pendukung 

keputusan rekomendasi penerima beasiswa dengan metode TOPSIS. 

6. Pembuatan Laporan 
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Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan berjalan 

sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk dilaksanakannya 

penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah kajian pustaka, sistem 

pendukung keputusan, TOPSIS, STT STIKMA Internasional Malang dan 

beasiswa. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Pada bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisis sistem meliputi 

arsitektur sistem, deskripsi produk, analisis kebutuhan fungsional, analisis 

kebutuhan non fungsional, use case dan use case skenario, sedangkan 

perancangan sistem meliputi activity diagram, sequence diagram, class diagram 

dan perancangan antarmuka. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, hasil 

pengujian dan pengujian fungsional. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 


