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1.1     Latar Belakang 

Pendidikan di Indonesia masih bergelut dengan berbagai masalah 

mendasar. Selain mahalnya biaya sekolah, beberapa masalah yang tidak kunjung 

dapat diatasi pemerintah adalah gedung sekolah yang tidak layak pakai, bahkan 

banyak diantaranya yang roboh dan juga kurangnya sarana belajar mengajar 

seperti buku teks pelajaran, alat peraga serta laboratorium. 

Berkaitan dengan masalah mendasar pendidikan, pusat data informasi 

pendidikan badan penelitian dan pengembangan Depdiknas memperlihatkan dari 

total 865.258 gedung sekolah dasar di Indonesia, lebih dari 50% dalam kondisi 

rusak. Lebih rincinya, sebanyak 23,3% rusak dan 34,3% rusak ringa (Biro Analisa 

APBN, 2013). 

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2005 

selanjutnya disebut DAK Bidang Diknas TA 2015 adalah dana yang bersumber 

dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai 

kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang menjadi prioritas nasional 

tahun 2015 yang merupakan urusan daerah. Target yang akan dicapai dalam 

kegiatan DAK bidang Dikdas adalah tersedianya prasarana pendidikan dan/atau 

sarana pendidikan yang memenuhi standar prasarana dan sarana pendidikan untuk 

mencapai standar nasional pendidikan (Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan 

Dasar, 2015). 

DAK didorong untuk mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan antar 

daerah dan meningkatkan tanggungjawab pemerintah daerah dalam memobilisasi 

sumber dayanya. Oleh karena itu, DAK pendidikan diarahkan untuk membantu 

daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah, dalam rangka 

penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat. Agar DAK 

tersalurkan secara tepat dan bertanggung jawab, perlu adanya seleksi penerimaan 

bagi sekolah-sekolah yang memerlukan prioritas perbaikan dengan bantuan DAK. 

Sehingga bantuan DAK dapat tersalurkan dengan baik. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, maka diambil penelitian 

mengenai ”Sistem Rekomendasi Bantuan Dana Alokasi Khusus Sekolah di 
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Lingkungan Dinas Pendidikan Sumenep Menggunakan Metode Fuzzy Sugeno 

Berbasis WEB. 

 

1.2       Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini adalah  

1. Bagaimana cara merancang dan membangun sistem rekomendasi bantuan 

dana alokasi khusus sekolah di lingkungan dinas pendidikan sumenep 

menggunakan metode Fuzzy Sugeno? 

2. Apakah sistem yang telah dibangun mampu membantu menyeleksi dan 

merangking sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan DAK prioritas? 

3. Bagaimana merancang database sistem rekomendasi bantuan dana alokasi 

khusus sekolah di lingkungan dinas pendidikan sumenep menggunakan 

metode Fuzzy Sugeno? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah  

1. Merancang dan membangun sistem rekomendasi bantuan dana alokasi khusus 

sekolah di lingkungan dinas pendidikan sumenep menggunakan metode 

Fuzzy Sugeno. 

2. Membantu menyeleksi sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan DAK 

prioritas dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi dan 

otomatisasi. 

3. Merancang database sistem rekomendasi bantuan dana alokasi khusus 

sekolah di lingkungan dinas pendidikan sumenep menggunakan metode 

Fuzzy Sugeno. 

 

1.4   Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Sistem rekomendasi yang dibangun hanya untul menyeleksi dan merangking 

sekolah yang layak mendapatkan bantuan DAK. 

2. Sistem dibangun dengan pemrograman PHP dengan database MySQL. 
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3. Kriteria yang digunakan dalam penelitian yaitu lokasi sekolah, kerusakan 

bangunan ruang berlajar dan luas lahan. 

 

1.5     Metodologi 

1. Studi Pustaka dan Analisa 

Dalam melakukan perancangan sistem rekomendasi bantuan dana alokasi 

khusus sekolah di lingkungan dinas pendidikan sumenep menggunakan 

metode Fuzzy Sugeno dibutuhkan beberapa literatur. Adapun literatur yang 

perlu dipelajari mempelajari buku, artikel, dan situs yang terkait dengan 

sistem rekomendasi, DAK dan Fuzzy Sugeno .  

2. Design 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 Flowchart sebagai representasi design yang 

dibuat. 

3. Implementasi Metode 

Pada bagian ini dilakukan proses pembuatan aplikasi sistem rekomendasi 

bantuan dana alokasi khusus sekolah di lingkungan dinas pendidikan 

sumenep menggunakan metode Fuzzy Sugeno.  

4. Pengujian Sistem 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari aplikasi sistem 

informasi keuangan.  

5. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan berjalan 

sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 
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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 

landasan teori tentang sistem rekomendasi, DAK dan Fuzzy Sugeno. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini menjelaskan tentang analisis pembangunan perangkat lunak yang 

meliputi: Analisis Aplikasi, Fungsional Aplikasi, Spesifikasi Pengguna, 

Analisis Kebutuhan, langkah penyelesaian masalah, Perancangan Aplikasi 

dan Use Case Diagram. Dari bab ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang jelas untuk implementasi program. 

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. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 

 

 




