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_________________________________________________________________ 

 

ABSTRAK 

 Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan 
kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan 
pendidikan yang ditempuh. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa di Perguruan 
Tinggi merupakan wujud dari partisipasi masyarakat, instansi, pemerintah, 
pengusaha-pengusahaan swasta dalam ikut serta membangun bangsa khususnya 
dalam bidang pendidik. Oleh karena itu beasiswa harus diberikan kepada 
penerima yang layak dan pantas mendapatkannya. 

 Dalam tugas akhir kali ini penulis membangun sebuah sistem untuk 
melakukan perekomendasisan penerimaan beasiswa sehingga beasiswa dapat 
diberikan kepada penerima yang layak dan pantas mendapatkannya, dimana 
metode yang akan digunakan adalah metode analytical hierarchy process. 

 Dari hasil percobaan yang dilakukan dalam tugas akhir ini ternyata metode 
analytical hierarchy process dapat menyelesaikan permasalahan dalam 
perekomendasian penerima beasiswa. sistem yang dapat membantu membuat 
keputusan calon penerima beasiswasecara otomatis. Sehingga dapat meringankan 
kerja bagian kemahasiswaan 

 

Kata kunci : Beasiswa, Sistem Pendukung Keputusan, analytical hierarchy 

process. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

UPN ‘Veteran’ Jawa Timur merupakan salah satu Universitas yang 

berada dibawah  naungan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan 

(YKPP). UPN Jawa Timur  betujuan untuk menjadi  Universitas terdepan  

dalam pengembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi serta sumberdaya 

manusia yang dilandasi nilai dan semangat  kejuangan.  Dalam  mencapai tujuan 

tersebut, pihak UPN Jawa Timur membekali  mahasiswa  dengan keahlian  

sesuai dengan   program   studi   yang diambil dan memfasilitasi pengembangan 

kemampuan mahasiswa   tersebut. Salah satu program yang disediakan UPN 

Jawa Timur  dalam  pengembangan  kemampuan  mahasiswa  adalah  dengan  

memberikan  beasiswa  bagi   setiap  mahasiswa yang berprestasi. Beasiswa 

yang diberikan memiliki kriteria tertentu yang di sesuaikan dengan tingkat 

kelayakan prestasi. Dalam penentuan beasiswa yang menjadi kriteria adalah 

IPK, kegiatan akademik misalnya menjadi seorang asisten, kegiatan non 

akademik  atau  ekstrakulikuler dan prestasi kejuaran yang pernah diraih. 

Bagian kemahasiswaan memberikan daftar mahasiswa yang berhak menerima 

beasiswa  kepada  bagian keuangan,  bagian keuangan memeriksa daftar  

mahasiswa yang berhak menerima beasiswa, jika mahasiswa tersebut 

mempunyai penungakan biaya semester maka beasiswa yang diterima akan 
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dipotong sebesar tunggakannya. Mahasiswa yang dinyatakan  berhak 

mendapatkan beasiswa dapat mengambilnya langsung ke bagian keuangan 

kemahasiswaan dengan  membawa fotocopy  KTM, fotocopy pernyataan  

mengikuti ekstrakulikuler,  fotocopy bukti kwitansi pembayaran kuliah. Proses 

penentuan pemberian  beasiswa  untuk  mahasiswa di  UPN ‘Veteran’ Jawa Timur 

biasanya di lakukan berdasarkan persetujuan dari Prodi yang kemudian  akan 

diseleksi oleh bagian kemahasiswaan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah 

ditentukan.  Permasalahan yang sering muncul dalam pemberian beasiswa ini  

adalah sulitnya menentukan mahasiswa yang benar-benar berhak menerima 

beasiswa  karena keterbatasan  kuota yang di sediakan dan banyaknya jumlah  

mahasiswa  yang mengajukan beasiswa menjadi kesulitan tersendiri bagi pihak 

UPN Veteran. Penentuan bobot dari suatu kriteria dalam penerapan sistem 

pendukung keputusan ini menggunakan AHP (Analitical Hierarchy Process). Hal  

ini   didasarkan  memiliki  keunggulan  dari  segi  pemecahan suatu situasi yang 

komplek tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang 

hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara 

relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna 

mempengaruhi hasil pada situasi tersebut.  

Melihat dari berbagai di permasalahan  yang telah dipaparkan di atas, 

maka UPN Veteran Jawa Timur membangun suatu  sistem keputusan penerimaan 

beasiswa dengan metode yang sesuai dan dapat diaplikasikan di bagian 

kemahasiswaan, berdasarkan latar belakang yang telah di kemukkan, maka di 

bangunlah aplikasi sistem   pendukung   keputusan   untuk   penerimaan beasiswa 

menggunakan metode AHP (Analitical Hierarchy Process). 
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1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa 

permasalahan yang akan diangkat didalam Tugas Akhir ini, yang meliputi : 

a. Bagaimana menerapkan metode AHP untuk menentukan calon 

penerimaan beasiswa berdasarkan kriteria yang di tetapkan dalam UPN 

“Veteran” Jawa Timur ? 

b. Bagaimana membangun aplikasi yang menerapkan metode AHP untuk 

membantu proses penerimaan beasiswa ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Dengan luasnya permasalahan yang ada pada aplikasi ini, maka penulis  

memberikan batasan untuk lebih memperjelas ruang lingkup permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian tugas akhir ini. Adapun batasan-batasan masalah 

sebagai berikut : 

a. Data yang diolah berupa IPK, kegiatan akademik, kegiatan non 

akademik atau ekstrakurikuler dan prestasi kejuaran yang pernah diraih. 

b.  Keluaran  yang  dihasilkan  sistem  yaitu  daftar  mahasiswa  yang  

layak mendapatkan beasiswa . 

c. Hanya mencangkup masalah pemberian beasiswa kepada mahasiswa di 

UPN ‘Veteran’ Jawa Timur. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai pada pengerjaan tugas akhir ini adalah: 

 
a.   Mampu menghasilkan daftar   mahasiswa  yang   layak   untuk 

mendapatkan beasiswa. 

b. Mampu mempercepat proses pemeriksaan berkas-berkas mahasiswa yang 

mengajukan beasiswa. 

c. Mampu menggunakan algoritma Analitical Hierarchy Process dalam 

menentukan proses penerimaan beasiswa. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dan tujuan yang ingin diperoleh dari pengerjaan tugas 

akhir ini adalah dapat membuat aplikasi untuk mempermudah pengguna dalam 

menyelesaikan kasus menentukan seleksi penerimaan beasiswa sekaligus untuk 

menguji tingkat efisiensi dan efektifitas dari algoritma Analitical Hierarchy 

Process. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam pengerjaan tugas 

akhir ini adalah : 

 

a. Studi Literatur 

Mencari referensi dan bahan pustaka tentang teori-teori yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan dikerjakan dalam penulisan tugas akhir ini. 
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b. Perancangan aplikasi dan Pembuatan aplikasi 

Merancang pada sistem  secara keseluruhan perangkat lunak dan pembuatan 

dari sistem yang telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan. 

 
c. Tes dan Analisa 

Uji coba program guna untuk mengetahui hasil rancangan perangkat lunak 

dan menganalisa hasil percobaan yang telah dilakukan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab, masing-

masing bab membahas tentang : 

 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

maksud dan tujuan yang ingin dicapai, batasan masalah, 

metodologi penelitian yang diterapkan dalam memperoleh dan 

mengumpulkan data, waktu dan tempat penelitian, serta sistematika 

penulisan.  

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang 

berkaitan dengan algoritma Analitical Hierarchy Process serta 

beberapa informasi tambahan berdasarkan hasil analisa kebutuhan 

berdasarkan hasil survey, yang dapat disimpulkan secara garis 

besar. 
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BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas mengenai tahapan-tahapan yang dilalui 

dalam pembuatan tugas akhir ini, mulai dari hubungan keterkaitan 

antara beberapa hubungan relasi modul, deskripsi umum, sistem 

kebutuhan sistem, pemodelan sistem, dan perancangan proses latar.  

 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Pada bab ini membahas mengenai pengimplementasian aplikasi 

yang telah dibuat ke perangkat yang akan digunakan serta 

melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah di 

implementasikan dalam algoritma Analitical Hierarchy Process 

  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini dibahas mengenai uraian kesimpulan pada sistem  dan 

saran yang sudah diperoleh dari hasil penulisan tugas akhir. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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