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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam era globalisasi, perkembangan ilmu teknologi informasi di

Indonesia berjalan cukup pesat. Globalisasi yang diartikan suatu proses

menyatunya dunia yang meliputi berbagai bidang tata kehidupan dunia

mengandung karakteristik adanya perubahan keterbukaan, kreativitas,

kecanggihan, kecepatan, keterikatan, keunggulan, kekuatan dan kompetisi

bebas.

Aplikasi web telah merasuk dalam kehidupan kita, dari sekedar

melihat infomarsi di internet hingga melakukan pembelian secara online dari

hanya mengirim email hingga dapat melukan aktivitas jejaring sosial seperti

facebook ataupun media lainya. Semua aktivitas tersebut dikemas dalam

bentuk aplikasi web ( Abdul Kadir, 2011)

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System

adalah sistem yang bertujuan untuk menyediakan informasi, membimbing,

memberikan prediksi, serta mengarahkan pengguna informasi agar dapat

melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik dan berbasis fakta

Secara hierarkis, SPK biasanya dikembangkan untuk pengguna pada

tingkatan manajemen menengah dan tertinggi. SPK yang baik harus mampu

menggali informasi dari database, melakukan analisis, serta memberikan
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interprestasi dalam bentuk yang mudah dipahami dengan format yang

mudah untuk digunakan.

Saat ini di STMIK SINAR NUSANTARA Surakarta dalam proses

mengambil keputusan saat menentukan penerima beasiswa masih ada

kendala yaitu : lambatnya proses pengambilan keputusan dalam menentukan

penerima besiswa sesuai dengan kriteria dari pihak akademi. Kendala itu

dikarenakan belum adanya aplikasi atau metode dalam proses pengambilan

keputusan yang sesuai dengan permasalahan itu.

Pada penelitian kali ini penulis ingin mengembangkan aplikasi

dengan metode K-Nearest Neighbour dalam mengambil keputusan dalam

menentukan calon penerima beasiswa sesuai  kriteria. Dengan aplikasi

tersebut diharapkan mampu membantu pihak akademi dalam mengambil

keputusan dalam menentukan calon penerima beasiswa sesuai  kriteria

Metode K-nearest neighbour adalah suatu metode algoritma yang

berfungsi sabagai sistem penentu keputusan yang menggunakan data

pelatihan sebagai acuan penentu keputusannya. Metode ini dalam

perhitungan atau pencarian prioritas terhadap objek harus menggunakan data

numerik atau data yang dapat dijumlahkan dalam hal ini data berupa angka.

Pada skripsi ini penulis menggunakan metode k-nearest neighbour

sebagai metode yang berfungsi untuk menentukan mahasiswa penerima

beasiswa. Metode tersebut akan membantu memecahkan permasalahan

dalam pengambilan keputusan terhadap calon siswa yang dapat menerima

beasiswa.
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1.2. PERUMUSAN MASALAH

Setelah membaca referensi dan uraian sebelumnya maka penulis

membuat rumusan masalah, rumusan masalah tersebut adalah bagaimana

menerapkan metode K-nearest neighbour untuk merancang bangun aplikasi

penentu penerima beasiswa di STMIK SINAR NUSANTARA Surakarta ?

1.3. BATASAN MASALAH

Penulis juga  memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan

perumusan masalah, maka dalam hal ini perlu dibatasi pada pembuatan

aplikasi pendukung dalam pemilihan penerima beasiswa. Adapun batasan

masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Input Variabel :

a. Input data Mahasiswa

b. Input Kriteria Mahasiswa

1) Semester

2) Indeks Prestasi Kumulatif(IPK)

3) Penghasilan orang tua

4) Jumlah tanggungan orang tua

2. Perancangan dan pembuatan database aplikasi dengan MySQL.

3. Bahasa Program yang digunakan adalah Php.

4. Metode K-Nearest Neighbour untuk penentuan penerima beasiswa.

5. Penggunaan Jenis Beasiswa BBM dan jenjang pendidikan Diploma 3

sebagai acuan dalam pembuatan data pelatihan.
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1.4. TUJUAN SKRIPSI

Skripsi merupakan tugas akhir wajib bagi seorang calon sarjana

dengan tujuan :

1. Membuat desain dari Aplikasi penentu penerima beasiswa di STMIK

SINAR NUSANTARA Surakarta.

2. Menerapkan metode K-Nearest Neighbor dalam pembuatan aplikasi

pendukung keputusan dalam menentukan calon penerima beasiswa.

1.5. MANFAAT SKRIPSI

Diharapkan dengan disusunnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak, baik bagi Akademik , penulis, instansi dan bagi pembaca.

1. Manfaat bagi Akademik

a. Program ini sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan

alternatif untuk menentukan mahasiswa penerima beasiswa.

b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan

magang kerja agar kelak kedepan setelah mahasiswa wisuda

sudah mempunyai bekal yang matang menghadapi dunia kerja.

c. Melaksanakan fungsinya sebagai intelektual yang melakukan

pengabdian pada masyarakat.

d. Menghasilkan referensi untuk membantu mahasiswa semester

bawah yang akan menyusun laporan Skripsi.
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2. Manfaat bagi Penulis

a. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menganalisa suatu

masalah ke dalam sebuah sistem sehingga mampu membuat

aplikasi yang sesuai.

b. Dapat memaksimalkan kemampuan penulis dalam menggali

potensi-potensi yang dimiliki.

c. Laporan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk kelulusan dan

mendapatkan gelar sarjana.

3. Manfaat bagi Pembaca.

a. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dunia komputer

dan aplikasinya.

b. Sebagai bahan perbandingan bagi para pembaca yang sedang

menyusun Skripsi.

c. Sebagai bahan referensi bagi pembaca untuk mengetahui

pembuatan aplikasi yang menggunakan metode K-Nearest

Neighbour.

1.6. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk mempermudah penulis dalam proses pembuatan model aplikasi

ini maka penulis membuat kerangka pemikiran, adapun alur kerangka

pemikiran adalah sebagai berikut :
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Belum adanya aplikasi penentuan calon
penerima beasiswa

Menyusun Variabel  calon penerima beaiswa
Membuat data sampel.

Data Primer : Data Mahasiswa, IPK, Penghasilan
Orang tua, dll
Data Sekunder : Data teory tentang (K-Nearest
Neighbour, Beasiswa, Php, mysql, dll)

1. Observasi
2. Wawancara
3. Studi Pustaka

Alternatif keputusan mahasiswa
yang berhak menerima beasiswa

Teori
K-Nearest Neighbour

Teori
Pendukung Rekayasa

Membandingkan hasil perhitungan antara aplikasi
yang telah dibuat menggunakan metode K-

Nearest Neighbour dibandingkan dengan Data
sebenarnya.

1. Perancangan Diagram Alir Data (DAD)
2. Perancangan Interface Input Output
3. Perancangan Database

1. Bahasa Program : PHP
2. Mysql

Gambar 1.1 Skema Pemikiran Sistem Aplikasi
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, pembatasan masalah tujuan pelaksanaan

skripsi, manfaat pelaksanaan skripsi, kerangka pemikiran dan

sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang teori–teori yang berkaitan

dengan penulisan laporan skripsi, dan teori-teori penunjang lainya.

Adapun deskripsi yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

Deskripsi dari Aplikasi, Sistem Pendukung Keputusan, Metode K-

Nearest Neighbour, Beasiswa, Komputer, Ilmu Komputer, Php,

Mysql, Web, dan Database.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian, Adapun hal

yang dibahas tentang :

1. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

wawancara, observasi, studi pustaka dan metode perancangan.

2. Jenis-jenis data diantaranya yaitu data primer dan data

sekunder.
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BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang STMIK Sinar Nusantara

Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Sistem secara umum.

BAB V PEMBAHASAN MASALAH

Pada bab ini akan melakukan uji kasus dalam

menentukan penerima beasiswa dan tentang desain sistem seperti

Bagan Alir Dokumen, Contex Diagram, Desain Input dan

Output, Desain Database, dan peng-implementasian Program

Aplikasi serta pengujian validitas sistem.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan juga Saran.

Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan

pada rumusan masalah dan intisari dari hasil penelitian.

Saran merupakan kumpulan saran dan rekomendasi dari

penulis untuk pengembangan sistem yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


