
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan peraturan Pemerintah pada undang-undang Nomor 48 Tahun

2008 tentang penyelenggaraan pendidikan, bahwa Pemerintah telah memberi

wenang kepada Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan segala urusan

pendidikan, yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Pendanaan pendidikan tersebut salah satunya

dapat dilakukan dengan pemberian dana sosial ataupun beasiswa, seperti yang

disebutkan pada pasal 27 ayat 1 dan 2 yaitu beasiswa diberikan kepada pelajar

yang orang tua atau walinya dalam keadaan kurang mampu dalam membiayai

pendidikannya maupun kepada pelajar yang berprestasi.

Pemerintahan Daerah Provinsi Riau atau dalam hal ini Gubernur Riau juga

merupakan salah satu pemerintahan daerah yang terlibat dalam membantu

penyelenggaraan pendidikan, seperti halnya pemberian beasiswa pendidikan

seperti yang sudah dilakukan setiap tahunnya. Namun mengacu kepada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang tata cara pemberian dana

bantuan sosial atau beasiswa, bahwa salah satu caranya adalah dengan

memperhatikan kriteria penerima beasiswa dengan kriteria syarat yang ditentukan

agar nantinya dapat diberikan sesuai sasaran dan tepat guna pada penerimaya.

Upaya ini sangat sulit dilakukan dalam prosesnya, karena dalam menentukan

calon penerima beasiswa, petugas harus benar-benar mempertimbangkan

kelayakan calon penerima, sementara dengan berkas proposal yang diterima bisa

terbilang cukup banyak karena setiap tahun sebelumnya mencapai kurang lebih

4.000 proposal yang masuk, sehingga untuk memprosesnya membutuhkan waktu

yang lama, proses verifikasi berkas proposal dilakukan kurang lebih selama

setahun pada setiap periodenya.

Penilaian kriteria beasiswa Gubernur Riau ini memang dalam proses

penilaiannya sendiri membandingkan nilai-nilai ideal dari setiap kriteria yang
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dibutuhkan dengan kriteria pemohon yang ada, sehingga penilaian yang terjadi

tidak mengabaikan kriteria-kriteria yang ada dibawah ataupun diatas dari nilai

idealnya dari setiap kriteria. Seperti misalnya penghasilan orang tua yang ideal

adalah Rp. 1.500.000 sehingga nilai yang penghasilan orang tuanya berada

dibawah atau diatas dari nilai idealnya tadi tetap dinilai berdasarkan selisih nilai

dari nilai idealnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi atau sistem untuk mengurangi

atau mengatasi permasalahan tersebut. Dalam hal ini, aplikasi yang dimaksud

adalah sebuah Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System)

menggunakan Fuzzy dengan metode Profile Matching. Metode profile matching

ini merupakan sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan

mengasumsikan bahwa terdapat tingkat kriteria-kriteria ideal yang harus dipenuhi

oleh penerima, sehingga dari nilai kriterianya nanti sistem dapat memberikan

perangkingan dari semua calon penerima beasiswa untuk ditentukan calon-calon

penerima beasiswa yang dianggap layak. (Wiji Setiyaningsih, 2013)

Sistem pendukung keputusan juga sudah pernah digunakan dalam

penyelesaian masalah-masalah terkait pemilihan keputusan pada kasus-kasus

tertentu. Beberapa kasus penggunaan Sistem Pendukung Keputusan pada

penelitian terdahulu  diantaranya adalah :

1. Suci Angraeni Limbalo, Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mahasiswa

Berprestasi Menggunakan Metode Profile Matching, Universitas Negeri

Gorontalo Tahun 2012.

2. Henry Wibowo S, Rika Amalia, Andi Fadlun M, Kurnia Arivanty, Sistem

Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Penerima Beasiswa Bank BRI

Menggunakan FMADM Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Teknik Industri

Universitas Islam Indonesia) Tahun 2009.

3. Armadyah Amborowati, Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan

Berprestasi Berdasarkan Kinerja (Studi Kasus Pada STMIK Amikom

Yogyakarta) dengan Metode AHP Tahun 2007.

Dari beberapa penelitian diatas merupakan penyelesaian permasalah

menggunakan Sistem Pendukung Keputusan dengan penerapan berbagai macam
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metode. Pada peniltian kali ini digunakan metode Profile Maching dalam Sistem

Pendukung Keputusan dengan inputan kriterianya berdasarkan bobot yang

dihasilkan dari nilai Fuzzy sehingga penilaian parameternya dapat dilakukan

secara sistematis dan objektif.

Dengan sistem pendukung keputusan menggunakan fuzzy dengan metode

profile matching ini nantinya diharapkan dapat mempermudah dan mengurangi

lamanya proses memverifikasi data proposal beasiswa Gubernur Riau bagi panitia

pelaksana.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan

masalah penelitian ini adalah bagaimana menganalisa dan mengimplementasikan

metode Profile Matching dengan menggunakan Fuzzy untuk dijadikan suatu

sistem yang dapat membantu memberikan Keputusan Penerimaan Beasiswa

Gubernur Riau.

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitan beasiswa ini hanya merujuk kepada pengajuan beasiswa Program

D3 dan S1.

2. Aplikasi atau sistem yang dibuat khusus untuk pengolahan data pengajuan

beasiswa berprestasi dan kurang mampu, kemudian ditentukan calon-calon

perankingan menggunakan fuzzy dengan metode Profile Matching.

3. Sistem tidak memverifikasi keaslian atau kelengkapan data berbentuk

berkas yang menjadi syarat-syarat untuk pengajuan beasiswa.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memudahkan panitia

dalam memberikan perangkingan terhadap pengajuan beasiswa Gubernur Riau

dengan Sistem Pendukung Keputusan menggunakan Fuzzy dengan Metode Profile

Matching.
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1.5 Sistematika Penulisan

Berikut merupakan rencana susunan sistematika penulisan laporan Tugas

Akhir yang akan dibuat :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan dari Tugas Akhir yang

dibuat.

BAB II Landasan Teori

Bab ini membahas tentang teori-teori umum dan khusus yang berhubungan

dengan tugas akhir ini.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses

penelitian, yaitu tahapan penelitian pendahuluan, identifikasi masalah, studi

literatur, wawancara, jadwal penelitian, analisa dan perancangan sistem, dan

implementasi beserta pengujian.

BAB IV Analisa dan Perancangan

Tahap analisa dan perancangan sistem ini adalah membuat rincian dari

analisis sistem dan dari hasil analisis menjadi bentuk perancangan agar dimengerti

oleh pengguna.

BAB V Implementasi dan Pengujian

Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi yang terdiri dari: batasan

implementasi, lingkungan implementasi, hasil implementasi, pengujian sistem dan

kesimpulan pengujian.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan tentang analisa

dan implementasi metode Profile Matching kedalam sistem pendukung keputusan

menggunakan Fuzzy untuk menentukan penerima beasiswa Gubernur Riau.


