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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

SMK N 1 Sukoharjo sekolah pendidikan tingkat menengah Kejuruan 

pertama yang sedang berkembang.Dalam perkembangan SMK N 1 Sukoharjo 

selalu meningkatkan  mutu dan kualitas pembelajarannya.Saat ini SMK N 1 

Sukoharjo juga sudah mulai dipandang dan diakui keberadaannya.Untuk terus 

memperbaiki serta mempertahankan mutu pembelajarannya, SMK N 1 

Sukoharjo memberikan kesempatan bagi calon siswa untuk mendapatkan 

beasiswa.Beasiswa merupakan program untuk membantu meringankan beban 

administrasi yang diberikan kepada siswa yang berprestasi maupun siswa 

yang layak untuk menerimanya dari sebuah instansi, perusahaan, pemerintah 

dan universitas.Beasiswa yang ditawarkan dapat berupa beasiswa penuh 

maupun beasiswa bebas SPP. 

Sebagai Sekolah Menengah Kejuruan di Sukoharjo yang sedang 

berkembang.Tahun ini SMK N 1 Sukoharjo menerima siswa sebanyak 240 

siswa.Sedangkan banyak siswa yang mendaftar sebagai calon penerima 

beasiswa penuh mencapai kurang lebih 25%.Saat ini banyaknya siswa yang 

mendaftar menjadi calon penerima beasiswa penuh mencapai 60 siswa.Untuk 

mendapatkan beasiswa tersebut harus sesuai dengan peraturan dan kriteria 

yang telah digunakan sebagai parameter oleh SMK N 1 Sukoharjo.
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Oleh sebab itu tidak semua yang mendaftarakan diri sebagai calon penerima 

beasiswa tersebut akan diterima, hanya yang memenuhi kriteria-kriteria saja 

yang akan memperoleh beasiswa tersebut. Dari 60 siswa tersebut hanya 

beberapa yang akan diterima. Pada tahun 2012/2013 jumlah yang diterima 

sebagai penerima beasiswa penuh 43 siswa, pada tahun ajaran 2011/2012 

jumlah siswa yang diterima 30 siswa jumlah ini tergantung dari kriteria yang 

telah dipenuhi oleh calon penerima beasiswa. Data ini menunjukkan betapa 

ketatnya penyeleksian penerimaan beasiswa , untuk itu perlu adanya sebuah 

sistem pendukung untuk membantu mengambil sebuah keputusan penerimaan 

beasiswa agar mendapatkan hasil yang efisien, tepat dan akurat, sehingga 

beasiswa yang diberikan tepat sasaran dan kesalahan dapat diminimalisir.  

Namun saat ini SMK N 1 Sukoharjo dalam mengambil sebuah 

keputusan untuk memberikan beasiswa kepada calon penerima siswa masih 

menggunakan perhitungan dan keputusan yang masih manual sehingga 

kurang efisien dan masih terpengaruh dengan sifat-sifat kemanusiaan.Dilihat 

dari segi efisiensi dan keakuratan sistem manual masih sangat kurang 

sehingga penulis membuat suatu gagasan untuk membuat sebuah sistem 

pengambilan keputusan.Sistem pengambilan keputusan adalah sebuah sistem 

yang dibuat untuk mengolah suatu informasi yang dibutuhkan berdasarkan 

kriteria tertentu.Dengan berbagai masalah yang timbul diatas maka penulis 

ingin menuangkan sebuah gagasan untuk membuat “Sistem Pendukung 

Keputusan Penerimaan Beasiswa Dengan Metode Simple Additive Weighting 

di SMK N 1 Sukoharjo”. 
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Metode SAW ini dipilih karena metode ini menentukan nilai bobot 

untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang 

akan menyeleksi 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.  

Metode SAW diaplikasikan untuk membantu tim penyeleksi calon 

penerima beasiswa untuk menyeleksi calon penerima beasiswa berdasarkan 

kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria-kriteria yang digunakan 

dalam menyeleksi calon penerima beasiswa berdasarkan wawancara yang 

dilakukan oleh penulis kepada kesiswaan adalah sebagai berikut : 

1. Nilai rata-rata raport. 

2. Nilai prestasi non akademik. 

3. Jumlah penghasilan orang tua. 

4. Tanggungan orang tua. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang ada 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

“Bagaimana membuat suatu sistem pendukung keputusan penerimaan 

beasiswa dengan metode simple additive weighting di SMK N 1 Sukoharjo”. 
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1.3 Batasan Masalah 

Penulis juga  memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan 

perumusan masalah, maka dalam hal ini perlu dibatasi pada pembuatan 

aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan beasiswa untuk siswa 

berprestasi dan beasiswa untuk siswa yang kurang mampu.Darianalisayang 

telahkamiperolehdarisekolah  bahwayang terkaitdengan sistempenunjang  

keputusaniniadalahBagianTata Usaha dan Tim Pelaksana Beasiswa.  

Berikut adalah batasan masalah dari system penunjang 

keputusan penerimaan beasiswa :  

1. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah metode Simple 

Additive Weighting Method (SAW). 

2. Jenis beasiswa yang akan dihitung disini adalah beasiswa Prestasi dan 

Beasiswa Kurang mampu 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk membuat sistem pendukung 

keputusan yang berguna untuk membantuk proses penyeleksian penerima 

beasiswa pada SMK N 1 Sukoharjo.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1. Salah satu alternatif untuk membantu proses penyeleksian calon 

penerima beasiswa penuh pada SMK N 1 Sukoharjo. 
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2. Dengan sistem ini diharapkan proses penyeleksian beasiswa pada SMK 

N 1 Sukoharjo menjadi lebih objektif, dan memudahkan dalam proses 

evaluasi dan pembuatan laporan kinerja panitia tim penyeleksi calon 

penerima beasiswa. 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat dan metode-

metode yang digunakan, maka dalam tahap kerangka pemikiran berguna 

untuk memperjelas kerangka tentang apa saja yang menjadi sasaran 

penelitian. Adapun alur kerangka pemikiran adalah sebagai berikut : 
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Gambar 1 Kerangka Pikir Aplikasi Penentuan Beasiswa 

  

Analisis Desain Implementasi 

Uji Coba 

Metode SAW (Simple Additive Weighting) dapat dipakai 

untuk mendukung keputusan Seleksi Penerima Beasiswa di 

SMK Negeri 1 Sukoharjo 

 

 

 

Penentuan Kriteria 

Penerima beasiswa 

 

Kendala Pengambilan Keputusan Penerima Beasiswa, 

1. Proses seleksi masih menggunakan data manual atau belum 

terkomputerisasi secara optimal. 

2. Membutuhkan waktu lama dalam proses seleksi penerima 

beasiswa. 

3. Hasil yang diperoleh masih belum valid karena masih 

menggunakan sifat kemanusiaan. 

Seleksi Penerima Beasiswa 

di SMK Negeri 1 Sukoharjo 

 

SAW dapat dipakai 

untuk Seleksi Penerima 

Beasiswa di SMK Negeri 

1 Sukoharjo 

 

 

Sistem Penunjang 

Keputusan dengan Metode 

SAW (Simple Additive 

Weighting) 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembuatan Skripsi disusun sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

 Berisi penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan proyek akhir, manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Berisi tentang pengertian sistem, pengertian sistem pendukung 

keputusan, pengertian fmadm, pengertian metode simple additive 

weighting (SAW), contoh kasus perhitungan komputer, pengertian 

ilmu aplikasi, pengertian SMK, pengertian komputer, pengertian 

ilmu komputer, pengertian basis data, mysql, php, dan desain 

sistem.  

BAB III METODE PENELITIAN  

 Pada bab ini berisi metode-metode yang dipakai penulis dalam 

penyusunan skripsi yang meliputi jenis data, metode pengumpulan 

data, dan metode pengembangan sistem.  

BAB IV GAMBARAN UMUM BEASISWA DI SMK N 1 

 SUKOHARJO 

 Berisi tentang detail beasiswa, sejarah SMK N 1 Sukoharjo, Visi 

dan Misi SMK N 1 Sukoharjo, Struktur Organisasi Sekolah, 

Struktur tim pelaksana beasiswa di SMK N 1 Sukoharjo, Prosedur 

penerimaan beasiswa dan diagram proses penerimaan beasiswa.  
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BAB V PEMBAHASAN 

 Berisi tentang perencanaan sistem, cara kerja sistem, pengujian 

sistem, dan membahas secara lebih terinci tentang kerja sistem 

secara keseluruhan. 

BAB VI  PENUTUP  

 Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  

 


