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ABSTRAK 

Tugas akhir ini akan membahas tentang proses menentukan mahasiswa 
berprestasi dengan menggunakan metode AHP ( Analitycal Hierarchy Process ). 
Karena banyaknya mahasiswa dalam perguruan tinggi akan membuat kesulitan dalam 
penyeleksiannya apalagi masih dilakukan penghitungan secara manual.  

Proses penentuan mahasiswa berprestasi tingkat perguruan tinggi merupakan 
proses pengumpulan informasi mengenai mahasiswa berprestasi di perguruan tinggi 
terutama dalam jurusan untuk menentukan siapa yang pantas dikatakan mahasiswa 
berprestasi. Pada penelitian ini telah dibuat sebuah Sistem Pendukung Keputusan 
untuk Menentukan Mahasiswa Berprestasi yang bertujuan untuk membantu 
perguruan tinggi mengambil keputusan yang tepat dengan menggunakan metode 
AHP (Analytical Hierarchy Process). 

 Oleh karena itu dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan ini perguruan 
tinggi tidak akan kesulitan dalam menyeleksi mahasiswa-mahasiswa yang tepat 
dikatakan mahasiswa yang berprestasi. 

 

Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Analylical Hierarchy Process(AHP), 

Bahasa Pemrogaman, Database. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  

Menurut (Pemadi, 1992 )Kemampuan mengambil keputusan yang 

cepat dan cermat akan menjadi kunci keberhasilan dalam persaingan global 

di waktu mendatang. Memiliki banyak informasi saja tidak akan cukup, bila 

mampu meramunya dengan cepat menjadi alternatif-alternatif terbaik untuk 

pengambilan keputusan. 

Untuk membantu manusia, khususnya para pengambil keputusan 

dalam menentukan kebajikan, secara tepat, efisien dan efektif diperlukan 

suatu model pengambilan keputusan yang dikenal dengan sebutan Sistem 

Pendukung Keputusan (SPK). Alat bantu pengolahan data disertai perangkat 

lunaknya bisa memperbesar kemampuan pembuat keputusan, meningkatkan 

ketelitian dan mempercepat prosesnya 

Memahami SPK dan penggunaannya sebagai sistem yang menunjang 

dan mendukung keputusan dan komputer guna mengetahui bidang fungsi 

masing-masing, Tujuan pembentukan SPK yang efektif adalah 

memanfaatkan keunggulan kedua unsur, yaitu manusia dan perangkat 

elektronik. Terlalu banyak menggunakan komputer akan menghasilkan 

pemecahan yang bersifat  yang tidak fleksibel, dan keputusan yang dangkal. 

Sedangkan terlalu banyak pertimbangan dari sisi manusia akan 
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memunculkan reaksi yang lamban, pemanfaatan data yang serba terbatas, 

dan kelambanan dalam mengkaji alternatif yang relevan. Oleh karena itulah 

diperlukan sebuah pendekatan atau metode yang dapat menyatukan unsur 

manusia dan perangkat keras atau elektronik dalam suatu sistem pendukung 

keputusan untuk mengambil sebuah keputusan yang paling sesuai. 

Dari permasalahan diatas maka diperlukan sebuah Sistem Pendukung 

Keputusan dengan metode AHP (Analytic Hierarchy Process) yang 

merupakan sebuah sistem pendukung keputusan yaitu perpaduan antara 

manusia dan perangkat komputer. Pendekatan utama dari AHP ini adalah 

sebuah Hierarchy fungsional dimana input utamanya adalah presepsi 

manusia. Dengan Hierarchy, suatu masalah yang kompleks dan tidak 

terstruktur dipecahkan ke dalam kelompok-kelompoknya. Kemudian 

kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bagian hierarki. Aplikasi 

Sistem Pendukung Keputusan dengan metode AHP ini nantinya dapat 

memberikan bantuan untuk memecahkan masalah dengan memadukan 

unsur persepsi manusia dan perangkat komputer untuk mengambil sebuah 

keputusan yang paling sesuai. 

 

1.2 Perumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, diperoleh rumusan masalah untuk 

melakukan penelitian tentang sistem pendukung keputusan untuk 

menentukan mahasiswa berprestasi dengan metode Analytical Hierarchy 

Process (AHP)  yakni sebagai berikut. 
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 Bagaimana merancang dan membangun aplikasi sistem pendukung 

keputusan untuk menentukan mahasiswa berprestasi dengan menggunakan 

metode Anilytical Hierarchy Process (AHP). 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menfokuskan penelitian, maka dibuat batasan masalah dari 

perumusan masalah diatas, diantaranya sebagai berikut. 

1) Sistem pendukung keputusan hanya diterapkan pada mahasiswa 

khususnya dalam satu jurusan. 

2) Sistem pendukung keputusan hanya menggunakan metode Analitic 

Hierarchy Process (AHP). 

3) Sistem ini hanya menampilkan informasi mengenai mahasiswa yang 

berprestasi. 

4) Parameter yang digunakan yaitu: 

IPK mahasiswa, karya ilmiah mahasiswa, ekstrakurikuler atau UKM 

yang telah diikuti oleh mahasiswa, Kemampuan Bahasa Inggris. Karena 

menggambil konsep penilaian dari DIKTI. 

5) Sekali proses penghitungan maksimal 20 calon mahasiswa karena 

keterbatasan kolom yang ada pada sistem.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah. 

1) membuat rancang bangun aplikasi sistem pendukung keputusan dengan 

menggunakan metode AHP untuk mempermudah pengguna dalam 

pengambilan keputusan yang paling sesuai. 

2) Menerapkan metode AHP dalam membangun sistem pendukung 

keputusan untuk menentukan mahasiswa berprestasi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, 

diantaranya : 

1) Dapat membantu manusia sebagai alternatif untuk pengambilan 

keputusan yang sesuai. 

2) Mempermudah perguruan tinggi dalam mencari Mahasiswa yang 

Berprestasi terutama dalam satu jurusan. 

3) Dapat Mengurangi tingkat ketidakadilan dalam pengambilan keputusan 

terhadap Mahasiswa yang Berprestasi. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode yang dilakukan dalam pengembangan kerja yaitu Metode 

Waterfall (Siklus Air Terjun). Metode ini juga di kenal dengan nama 

“Classic Life Code”. Metode ini membutuhkan pendekatan sistematis dan 
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sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari tingkat sistem 

dan kemajuan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1) Studi Literatur 

Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara 

riset keperpustakaan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan 

dengan masalah yang dihadapi. 

2) Analisa Data 

Melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada mengenai 

bagaimana membuat suatu sistem pendukung keputusan yang digunakan 

untuk menentukan mahasiswa berprestasi dengan menggunakan 

Analytical Hierarchy Process (AHP) 

3) Perancangan Sistem 

Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat yaitu 

suatu pemecahan masalah yang dilakukan melalui sistem 

terkomputerisasi dengan cara pembuatan sistem pendukung keputusan 

untuk menentukan mahasiswa berprestasi. 

4) Pembuatan Program 

Desain tadi harus di ubah menjadi bentuk yang lebih di mengerti 

mesin, maka dilakukan langkah pembuatan program. 

5) Uji Coba Program 

Uji coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap 

analisa sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau 

implementasi sistem. Sasaran dari ujicoba program adalah untuk 
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menentukan kesalahan-kesalahan dari program yang mungkin terjadi 

sehingga dapat diperbaiki. 

6) Metode Evaluasi 

Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dikerjakan, sistem informasi 

yang telah dibuat ini akan diuji coba penggunaannyan dan juga akan 

dievaluasi untuk kelayakan sistem tersebut untuk digunakan, serta 

kemungkinan error nya. 

7) Penyusunan Laporan 

Segala hal yang telah tangkum dari perangkat lunak dituliskan 

dalam bentuk laporan untuk memberikan laporan apa saja yang kita 

implementasikan dalam perangkat lunak tersebut. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 

disusun dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 

memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat 

mengenai materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai 

berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan pembuatan tugas akhir ini. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang 

menjadi landasan pembuatan Skripsi antara lain: Sistem 

Informasi, Sistem Pendukung Keputusan (SPK), Analytichal 

Hierarchy Process (AHP). 

 

BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan 

perancangan sistem yang meliputi antara lain: deskripsi umum 

sistem, kebutuhan sitem, permodelan sistem berorientasi objek, 

perancangan proses  latar dan perancangan antarmuka aplikasi. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 

Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah 

dibuat sebelumnya yang meliputi: implementasi basis data, 

implementasi proses latar dan implementasi form-form 

antarmuka aplikasi. 

 

BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 

Bab ini menjelaskan tentang cara penggunaan sistem, yaitu 

menerapkan hasil rancang dengan menggunakan data yang 

dibutuhkan dan pengujian akan dilakukan untuk memastikan 
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apakah program yang dibuat sesuai dengan yang di kehendaki 

atau belum. 

 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini akan dibahas tentang saran dan kesimpulan dari 

penggunaan program aplikasi dan saran pengembangan 

selanjutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

  Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 

yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 

. 
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