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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Biro Kemahasiswaan Universitas Mumammadiyah adalah Biro 

yang mengatur dan mengawasi jalannya proses kemahasiswaan seperti 

pemberian beasiswa untuk mahasiswa - mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Malang salah satunya yaitu beasiswa PPA (Peningkatan 

Prestasi Akademik), beasiswa PPA adalah anggaran bantuan dari 

pemerintah yang setiap tahun diberikan melalui Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristedikti). Beasiswa ini 

dimaksudkan bisa membantu biaya pendidikan mahasiswa - mahasiswi 

demi kelancaran studi, namun sayangnya untuk pemberian beasiswa kepada 

Mahasiswa/i UMM Biro Kemahasiswaan belum memiliki sistem yang 

efisien dan handal untuk mendukung dalam memilih calon penerima 

beasiswa yang berhak baik itu dalam segi mahasiswa berprestasi ataupun 

mahasiswa yang dalam segi ekonominya kurang mampu, oleh sebab itu 

dibuatlah sebuah sistem pendukung keputusan bermetode profile matching 

yang akan menghasilkan hasil perangkingan berdasarkan dari kriteria-

kriteria yang telah ditentukan.  

Perkembangan teknologi komputer yang sangat maju saat ini sudah 

dimanfaatkan dalam berbagai bidang salah satunya yaitu Sistem Pendukung 

Keputusan (SPK) yang merupakan pasangan intelektual dengan bagian 

sumber daya manusia (SDM) yang menghasilkan sebuah sistem pendukung 

keputusan komputer yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam bidang 

kemanajemenan untuk menghadapai masalahnya. Sistem Pendukung 

Keputusan (SPK) atau Computer Based Decision Support System (DSS) 

merupakan salah satu bagian dari sistem informasi yang berguna untuk 

meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan. Permasalahan yang 

umum dapat dijadikan objek pada SPK ada yang bersifat yang bersifat semi 

terstruktur atau terstruktur [1]. Dan menurut penelitian terdahulu yang 
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menjelaskan Decision Support System (DSS) merupakan bagian dari sistem 

informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan 

keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan [2]. 

Profile Matching Modeling adalah sebuah mekanisme pengambilan 

keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat variable predicator yang 

ideal yang harus dimiliki, bukannya tingkat minimal yang harus dipenuhi 

atau dilewati. Dalam proses metode Profile Matching Modelling secara 

garis besar merupakan proses membandingkan antara nilai data actual dari 

suatu profil yang akan dinilai dengan nilai profil yang diharapkan, sehingga 

dapat diketahui perbedaan kompetensinya (disebut gap)[3]. Sedangkan 

dalam jurnal [4] menjelaskan bahwa Metode Profile Matching merupakan 

proses membandingkan antara nilai data actual dengan suatu profil yang 

akan dinilai dengan nilai profil yang diharapkan, sehingga dapat diketahui 

perbedaan kompetensinya (GAP), semakin kecil gap yang dihasilkan maka 

bobot nilainya semakin besar. 

Pada Penelitian terdahulu pembuatan SPK metode Profile Matching 

[5] ditemukannya masalah yaitu tidak sesuainya tempat Prakerin bagi 

mahasiswa Politeknik Kediri yang disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya yaitu : a. Kemampuan mahasiswa yang tidak sesuai dengan 

kriteria yang diinginkan instansi perusahaan tempat Prakerin; b. Mahasiswa 

memaksakan diri memilih lokasi Prakerin pada perusahaan yang tidak 

sesuai dengan kompetensi mahasiswa; c. Proses penilaian pemilihan lokasi 

Prakerin mahasiswa berdasarkan subyektifitas. Dengan dibangunnya 

Sistem Pendukung Keputusan ini maka hasil yang didapat yaitu berupa 

perangkingan dari nilai profil mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

yang akan ditempatkan di salah satu perusahaan tempat Prakerin, dan juga 

dapat dijadikan sebagai rekomendasi pendukung keputusan dalam 

penempatan Prakerin mahasiswa - mahasiswi prodi Teknik Informatika 

Politeknik Kediri. Dan penelitian lain yang berstudi kasus di SMKN 2 

Palembang [4] dalam pembuatan SPK Pencarian Beasiswa Kurang Mampu 

dan Berprestasi dengan metode Profile Matching ini ditemukan juga 
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beberapa permasalah yang menjadikan SPK harus digunakan untuk 

mengatasi permasalah khususnya yang dihadapi pada bagian kesiswaan 

SMKN 2 Palembang, bagian kesiswaan sering merasa kesulitan dalam 

mengelola dan pencarian siswa penerima beasiswa dikarenakan banyaknya 

siswa-siswi yang berhak mendapatkan beasiswa serta banyaknya sub aspek 

atau faktor aspek yang digunakan untuk menentukan keputusan penerimaan 

beasiswa sesuai yang diharapkan. Dan dengan dibangunnya SPK dengan 

metode Profile Matching maka diperlukanlah aspek - aspek yang 

diantaranya dari aspek nilai akademik maupun non-akademik dari siswa - 

siswi penerima beasiswa berprestasi serta dari aspek keluarga yang 

digunakan untuk siswa - siswi yang kurang mampu yang kemudian akan 

dilakukan perangkingan dalam menentukan siswa-siswi yang berhak 

mendapatkan beasiswa. 

Pada penelitian ini penulis akan merancang dan membangun sebuah 

sistem pendukung keputusan yang berbasis sebuah web dengan 

mengimplementasikan sebuah metode Profile Matching (pencocokan 

profil). Metode Profile Matching yang terkait pada beberapa penelitian 

sebelumnya [4], [5] digunakan untuk pembuatan Sistem Pendukung 

Keputusan yang memiliki tahapan metode perhitungan dan pengelompokan 

yang dimulai dari menentukan variabel-variabel pemetaan Perbedaan 

Kompetensinya (GAP) yang akan menentukan aspek-aspek yang 

dibutuhkan dalam proses penilaian, kemudian perhitungan pada Core 

Factor dan Secondary Factor yaitu perhitungan yang berfungsi sebagai 

pengelompokan aspek-aspek yang sudah ditentukan pada table GAP, 

setelah perhitungan Core Factor dan Secondary Factor kemudian 

Perhitungan Nilai Total berdasarkan dari presentase Core Factor dan 

Secondary Factor, dan perhitungan terakhir yaitu Perhitungan Penentuan 

Rangking. 

Pada penelitian ini penulis tertarik membuat SPK dengan metode 

Profile Matching atau pencocokan profil dikarenakan metode ini sangat 

cocok digunakan dalam menentukan calon penerima beasiswa baik secara 
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selektif dan sesuai kriteria-kriteria yang terpenuhi menurut perhitungan-

perhitungan yang sudah ada dan juga dapat memberikan efesiensi bagi staff 

kemahasiswaan yang mengelolanya. Hasil dari penelitian ini adalah untuk 

menghasilkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan yang dapat melakukan 

penyeleksian kriteria-kriteria dan dapat menghasilkan perangkingan 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang berhak mendapatkan 

beasiswa.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memutuskan 

untuk menulis penelitian tugas akhir dengan judul : “Prototipe Sistem 

Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa PPA Menggunakan Metode 

Profile Matching” (Studi Kasus : Universitas Muhammadiyah Malang). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana menentukan mahasiswa berprestasi dan kurang mampu 

menggunakan metode Profile Matching ? 

2. Bagaimana merancang dan membangun sebuah Sistem Pendukung 

Keputusan berbasis web menggunakan metode Profile Matching? 

3. Bagaimana memanfaatkan metode Profile Matching untuk sistem 

pendukung keputusan dalam pemberian beasiswa kepada mahasiswa 

berprestasi dan kurang mampu ? 

4. Bagaimana mengimplementasikan Sistem Pendukung Keputusan 

(SPK) berbasis sebuah website dengan menggunakan metode Profile 

Mathcing ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah:  

1. Untuk menentukan pemberian beasiswa kepada mahasiswa - mahasiswi 

berprestasi dan kurang mampu yang cocok dan berhak menerima 

beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA).  
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2. Untuk merancang dan membangun sebuah website Sistem Pendukung 

Keputusan (SPK) pemberian beasiswa kepada mahasiswa - mahasiswi 

berprestasi dan kurang mampu dengan metode Profile Matching. 

 

1.4 Cakupan Masalah 

Dengan keterbatasan waktu dan agar pembahasan tidak 

menyimpang dari tujuan, maka Penulis melakukan pembatasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Sistem Pendukung Keputusan pemberian beasiswa ditujukan untuk 

Universitas Muhammadiyah Malang khususnya bagian Kemahasiswaan 

adalah berupa prototipe (tidak online).  

2. Sistem Pendukung Keputusan pemberian beasiswa yang dibuat hanya 

berfokus pada satu jenis Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik 

(PPA).  

3. Sistem Pendukung Keputusan pemberian beasiswa yang dibuat berbasis 

sebuah website. 

4. Data mahasiswa yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu data mahasiswa tahun angkatan 2015, 2016 dan 2017. 

5. Data pada kriteria prestasi mahasiswa yang digunakan dalam 

pembobotan rangking hanya 1 jenis prestasi yang tertinggi. 

 

1.5 Metodologi 

Secara garis besar langkah-langkah metodologi yang dilakukan pada 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 : 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Langkah – langkah Metodologi Penelitian 
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1. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah tahapan yang berfungsi untuk memahami 

konsep dari pembangunan sistem yaitu mengenai pembuatan sistem 

pendukung keputusan (SPK) berbasis web dan metode Profile Matcing. 

Pemanhaman konsep diperoleh dari berbagai sumber yaitu jurnal, karya 

tulis serta buku yang membahas tentang pembuatan sistem pendukung 

keputusan (SPK) berbasis web dan metode Profile Matching. 

 

2. Studi Literatur 

Pada studi literatur adalah tahapan dimana penulis bisa 

mengutip dan mengulas untuk dipelajari metode serta penulisannya dari 

penelitian terdahulu yang membahas tentang sistem pendukung 

keputusan (SPK) dan metode profile matching yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

3. Analisa Kebutuhan Sistem 

Pada tahap ini penulis melakukan penggalian informasi 

mengenai fungsi serta kebutuhan sistem dengan cara melakukan 

tinjauan secara langsung serta melakukan wawancara kepada bagian 

Biro Kemahasiswaan UMM dan Staff guna menentukan variabel dan 

kriteria-kriteria pembanding berdasarkan data yang dimiliki setiap 

aktor pada sistem yang akan dibuat. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu ada data primer dan data sekunder. 

 

4. Desain Sistem 

Tahap desain sistem adalah tahap perancangan sistem yang akan 

dibuat maupun rancangan fungsi-fungsi sistem yang akan berjalan 

tahap dilakukan sebelum melakukan implementasi. Pada sistem 

prototipe sistem pendukung keputusan penerima beasiswa PPA ini 

mempunyai 2 desain user yaitu untuk admin/staf kemahasiswaan dan 

mahasiswa.  
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5. Implementasi 

Dalam tahap ini akan dilakukan proses implementasi ke bahasa 

pemrograman. Sistem pendukung keputusan pemberian beasiswa ini 

akan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, 

database Mysql serta dengan penerapan metode profile matching. 

5.1   Profile Matching 

Menurut penelitian [4] dalam proses profile matching 

secara garis besar merupakan proses membandingkan antara 

nilai aktual dari suatu profil yang akan dinilai dengan nilai profil 

yang diharapkan, sehingga dapat diketahui perbedaan 

kompetensinya (disebut juga gap), semakin kecil gap yang 

dihasilkan maka bobot nilainya semakin besar berarti memiliki 

peluang besar untuk siswa mendapatkan beasiswa tersebut.  

Tahapan – tahapan perhitungan pada metode profile matching : 

a. Pemetaan Kompetensi GAP 

Pada tahap pemetaan GAP yaitu dimana proses 

menentukan perbedaan antar profil mahasiswa dengan profil 

ideal, untuk seterusnya apabila gap telah sudah diperoleh 

disetiap masing-masing mahasiswa, maka selanjutnya disetiap 

profil mahasiswa akan diberi bobot nilai sesuai nilai standar 

yang telah ditentukan pada tabel bobot nilai GAP.  

b. Perhitungan dan Pengelompokan  

Setelah Pemetaan Gap kompetensi dilakukan maka 

selanjutnya yaitu mengelompokkan setiap aspek menjadi 2 

kelompok yaitu menjadi kelompok Core Factor dan Secondary 

Factor.  

c. Perhitungan Nilai Total 

Setelah melakukan tahap perhitungan dan 

pengelompokan Core Factor dan Secondary Factor, tahapan 

selanjutnya yaitu melakukan Perhitunga Nilai Total yang 
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nilainya diambil dari presentase Core Factor dan Secondary 

Factor. 

d. Perhitungan Penentuan Rangking 

Pada Perhitungan Penentuan Rangking adalah proses 

akhir dari tahapan metode Profile Matching yaitu dengan 

mengakumulasikan dengan masing-masing nilai aspek yang 

sudah dilakukan perhitungan nilai totalnya. 

 

6. Pengujian 

Pada tahap pengujian ini akan dilakukan sebuah perhitungan 

dengan menggunakan perhitungan manual berdasarkan metode profile 

matching dan perhitungan hasil dengan menggunakan sistem yang 

sudah dibuat, jadi bisa dilihat hasilnya apakah sama dan sesuai antara 

perhitungan manual dengan perhitungan sistem dengan implementasi 

sebuah metode profile mathching. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Susunan penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi 5 bab ke dalam 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang pengambilan judul dan tema dari 

penelitian ini, merumuskan masalah yang akan dipecahkan, menjelaskan 

tujuan pokok dari penelitian ini, memberikan batasan permasalahan, 

menjelaskan dengan singkat tentang metodologi dan sistematika penulisan. 

 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas berbagai referensi dan teori-teori yang 

berhubungan dengan tema penelitian ini. Teori-teori tersebut selanjutnya 

akan dijadikan panduan pengetahuan dalam penelitian yang akan dibuat ini. 
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Dalam bab ini juga terdapat review dari penlitian-penelitian sebelumnya 

yang ditinjau dan dapat memberikan acuan dalam penelitian ini. 

 

 BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas langkah-langkah dari setiap proses pengerjaan 

penelitian yang penulis lakukan, mulai dari metodologi penelitian, 

rancangan sistem dan materi penelitian itu sendiri. Pada bab ini akan 

dijelaskan bagaimana proses perhitungan metode profile matching yang 

kemudian akan diimplementasikan pada sistem pendukung keputusan 

(SPK) dengan menggunakan metode profile matching. 

 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan tahap implementasi dan pengujian sistem 

yang sudah dibuat yaitu sistem pendukung keputusan dalam menentukan 

pemberian beasiswa PPA menggunakan metode profile matching. Pada bab 

ini berisi pencapaian akhir dari penelitian yang telah penulis lakukan. 

 

 BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang telah penulis 

lakukan dan ditambahkan dengan saran yang membangun demi kebaikan 

beberapa pihak untuk pengembangan lebih lanjut yang dapat 

mengembangkan lagi penelitian ini. 


