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ABSTRAK 
 

 

 Pada dasarnya, beasiswa adalah penghasilan bagi yang menerimanya. 

Disebutkan pengertian penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh dari sumber 

Indonesia atau luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau 

menambah kekayaan .Untuk mendapatkan beasiswa tersebut maka harus sesuai 

dengan aturan-aturan kriteria 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. Karena jumlah peserta yang mengajukan beasiswa banyak serta indikator 

kriteria yang banyak juga, maka perlu dibangun sebuah sistem pendukung 

keputusan (SPK) yang berbasis WEB yang bisa digunakan untuk mempermudah 

penentuan siapa yang berhak mendapatkan beasiswa tersebut. Di dukung dengan 

Metode SAW (SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING), pemrograman PHP dan 

basis data MySQL, maka aplikasi ini dapat membantu pihak pemberi beasiswa 

dalam proses penyaringan penerima beasiswa dengan tepat dan cepat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Disetiap lembaga pendidikan khususnya universitas banyak sekali 

beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa yang berprestasi dan yang kurang 

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

pemerintahan melalui lembaga pendidikan nasional memberikan Bantuan Khusus 

Mahasiswa bagi mahasiswa kurang mampu pada Perguruan Tinggi yang sesuai 

dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 83 Tahun 2009. 

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.  

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. Oleh karena jumlah peserta yang 

mengajukan beasiswa banyak serta indikator kriteria yang banyak juga, maka 

perlu dibangun sebuah sistem pendukung keputusan yang akan membantu 

penentuan siapa yang berhak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. 

Model yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah 

Multiple Attribute Decision Making (MADM). Metode Simple Additive Weighting 

(SAW) ini dipilih karena metode ini menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, 
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kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif 

terbaik dari sejumlah alternatif, dalam hal ini alternatif yang dimaksud adalah 

yang berhak menerima beasiswa berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. 

Dengan metode perangkingan tersebut, diharapkan penilaian akan lebih 

tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang sudah ditentukan 

sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih akurat terhadap siapa yang akan 

menerima beasiswa tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan diselesaikan yaitu bagaimana merancang sebuah sistem pendukung 

keputusan dengan menggunakan MADM (Multiple Attribute Decission Making) 

dengan metode SAW (Simple Additive Weighting) untuk menentukan siapa yang 

akan menerima beasiswa berdasarkan bobot dan kriteria yang sudah ditentukan. 

Dengan menggunakan sebuah program untuk membantu menyelesaikan 

permasalahan sehingga jauh lebih mudah dan efisien. 

 

1.3 Tujuan  

Sistem pengambilan keputusan dengan mengunakan Multiple Attribute 

Decision Making (MADM) dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) 

untuk menentukan siapa yang berhak menerima beasiswa berdasarkan kriteria-

kriteria serta bobot yang sudah ditentukan. 
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1.4 Batasan Masalah 

Pada aplikasi ini diperlukan batasan-batasan agar sesuai dengan apa yang 

sudah direncanakan sebelumnya sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. 

Adapun batasan masalah yang di bahas pada penelitian ini adalah: 

a. Sample data yang dilakukan untuk penelitian ini diperoleh dari mahasiswa 

yang masih aktif  perkuliahan di perguruan tinggi Universitas 

Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur Surabaya. 

b. Metode pengambilan data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. 

 

1.5 Metodologi 

Dalam penyusunan laporan diperlukan suatu data serta pengetahuan yang 

sesuai  dengan pokok permasalahan yang diangkat. Untuk dapat 

mengimplementasikan sistem di atas, maka secara garis besar digunakan beberapa 

metode sebagai berikut : 

a. Studi Literatur dan Observasi 

 Mempelajari buku-buku acuan dan literatur yang berhubungan dengan 

 materi dalam penulisan laporan serta melakukan pengamatan.  

b. Metode Interview 

 Wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan aplikasi yang 

 dibuat. 

c. Analisa Permasalahan 

 Untuk mengetahui dan menentukan batasan-batasan sistem sehingga dapat 

 menentukan cara yang paling efektif dalam penyelesaian permasalahan. 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



 

 8 

d. Perancangan Sistem 

 Setelah menganalisa permasalahan, selanjutnya dilakukan perancangan 

 sistem dengan menggunakan perancangan sistem yang telah ditetapkan. 

e. Implementasikan Sistem 

 Membuat sistem berdasarkan rancangan sistem yang telah dibuat sesuai 

 dengan data yang ada. 

f. Pengujian Sistem dan Evaluasi 

 Menguji program yang telah dibuat, untuk mengetahui letak kesalahan dan 

 memperbaikinya. 

g. Dokumentasi 

 Membuat laporan dari semua pengerjaan yang telah dilakukan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembuatan skripsi ini di susun sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Berisi penjelasan tentang latar belakang, tujuan, batasan masalah, 

dan sistematika pembahasan untuk skripsi.  

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori dasar dan penunjang sistem pendukung 

keputusan. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
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Pada bab ini membahas mengenai perancangan sistem dan 

pembuatan program dari beberapa elemen dalam rangkah 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

BAB IV : IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas tentang perancangan program dan petunjuk 

cara menjalankan program aplikasi tersebut. 

BAB V : HASIL DAN UJI COBA 

Membahas tentang pengujian dan hasil dari perancangan sistem 

pendukung keputusan dengan menggunakan MADM (Multiple 

Attribute Decission Making) dengan metode SAW (Simple 

Additive Weighting). 

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran mengenai 

skripsi yang telah disusun. 
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