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BAB IV 

GAMBARAN UMUM STMIK SINAR NUSANTARA 

 

4.1 Sejarah singkat yayasan Sinar Nusantara 

Yayasan Sinar Nusantara didirikan atas kesadaran akan pentingnya 

pendidikan, khususnya pendidikan tinggi dalam mengisi kemerdekaan kita. 

Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang Undang Dasar 

1945, bab XII Pendidikan, dinyatakan dengan jelas pada pasal (1), bahwa 

tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. 

Sebagai persyaratan hukum dalam mengelola suatu pendidikan  tinggi, 

maka yayasan Sinar Nusantara didirikan berdasarkan akte notaris Ida Sofia, 

no.13 pada tanggal 28April 1993 di Surakarta. 

 

4.2 Sejarah Singkat STMIK Sinar Nusantara 

Dengan meningkatkan kebutuhan akan pendidikan dari masyarakat 

sehingga daya tampung perguruan tinggi  negeri tidak mencukupi, maka 

sadar akan tenggung jawabnya membantu pemerintah pada tanggal 11 

September 1993, didirikan AMIK Sinar Nusantara dengan status terdaftar 

SK. MENDIKBUD No. 114/D/0/1993 tanggal 11 September 1993. 

Pada tanggal 23 Februari 2000 dengan SK No.32/DIKTI/Kep/2000 

program studi Manajemen Informatika jenjang Diploma III mendapatkan 

status Diakui. Kemudian berdasarkan SK DIKTI No.82/DIKTI/Kep/2000 

tanggal 14 April 2000 dibuka program studi Komputerisasi Akuntansi dan 

Teknik Informatika jenjang Diploma III. 
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Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia No.173/D/0/2001 Tanggal 30 Agustus 2001 dilakukan perubahan 

bentuk AMIK menjadi STMIK dengan penambahan 2 program studi yaitu 

Teknik Informatika dan Sistem Informasi jenjang Strata satu (S1) 

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara 

siap melaksanakan tugasnya untuk menghasilkan tenaga ilmuwan dan 

tenaga profesioanal yang kreatif, inovatif dengan tingkat kemampuan  yang 

tinggi seperti sekolah tinggi lainnya, dan akan mampu menjawab tantangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Tantangan itu 

perlu mendapat respon dari lembaga ini secara terprogram, bukan saja untuk 

masa kini tetapi juga untuk kurun waktu yang akan datang. Respon ini 

mencakup kualitas dan kuantitas.  

Untuk itulah STMIK Sinar Nusantara harus merasa terpanggil untuk 

menterjemahkan TRI DARMA Perguruan Tinggi kedalam program yang 

terarah sesuai yang dibutuhkan jamannya 

 

4.3  Visi  STMIK SINUS  

Menjadi Sekolah Tinggi yang Unggul dalam Pendidikan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi di Jawa Tengah Tahun 2015. 

 

4.4  Misi STMIK SINUS 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pemong yang 

baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa pancasila dan 

bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur. 
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2. Selalu meningkatkan standart mutu pendidikan teknologi informasi 

dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri. 

3. Selalu meningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan 

bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan 

membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan 

komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja. 

4. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan 

kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka 

menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya. 

5. Menjalin kerja sama dengan industri untuk mewujudkan keterkaitan 

dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia 

industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan 

kebutuhan dunia industri. 

 

4.5 Tujuan STMIK SINUS 

Dalam rangka pengembangan dan menjawab perkembangan zaman 

STMIK Sinar Nusantara Surakarta mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Mendidik tenaga ahli yang unggul dalam bidang teknologi informasi 

yang berkualitas, memiliki kecerdasan dan keterampilan, jujur, 

berbudi luhur, percaya pada diri sendiri, berkebangsaan dan cinta 

tanah air agar menjadi manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila. 
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2. Mendidik tenaga terampil yang unggul di bidang teknologi informasi 

dan komunikasi terutama teknologi jaringan komputer dan 

pemrograman basis data yang memiliki jiwa disiplin, menguasai 

pengetahuan dan keahlian sehingga setelah menyelesaikan studinya 

mereka menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

profesional serta dapat pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

3. Berperan serta dalam pembangunan pendidikan nasional dengan 

Meningkatkan kesempatan belajar masyarakat untuk dididik menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan professional di bidang 

teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka ikut mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

4. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan 

taraf kehidupan masyarakat. 

5. Menghasilkan wirausahawan yang mampu bekerja secara mandiri dan 

tangguh serta bermoral baik sehingga dapat membuka lapangan 

pekerjaan baru. 

 

4.6 Persyaratan Pengajuan Beasiswa PPA dan BBM 

Persyaratan pengajuan beasiswa PPA dan BBM bagi mahasiswa di 

STMIK Sinar Nusantara adalah sebagai berikut: 

1 Mahasiswa STMIK Sinus semester 2  sampai semester 6. 

2 IPK minimal untuk beasiswa PPA adalah 3,00.  
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3 IPK minimal untuk beasiswa BBM adalah 2,50. 

4 Mahasiswa pernah mengikuti kegiatan salam kampus ( ditunjukkan 

dengan piagam salam kampus ). 

5 Mahasiswa aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang diprogramkan 

oleh perguruan tinggi.  

6 Mahasiswa tidak berstatus sebagi penerima beasiswa dari sumber lain 

( yang sudah pernah tidak dapat diusulkan ). 

7 Mahasiswa berkelakukan baik  (ditunjukkan dengan surat keterangan 

dari ketua STMIK ). 

8 Kondisi orang tua mahasiswa yang tidak mampu dibuktikan dengan : 

a. Surat keterangan tidak mampu dari kalurahan / kepala desa 

setempat. 

b. Surat Keterangan Penghasilan ( mencamtumkan nominal 

penghasilan ) dari instansi yang berwenang 

i. Sebagai karyawan swasta / negeri menyerahkan surat 

keterangan rincian gaji dari pimpinan/bendahara ( slip gaji ) 

ii. Sebagai wiraswasta menyerahkan surat keterangan 

penghasilan yang disahkan oleh kepala desa setempat yang 

mencantumkan nominal rata-rata penghasilan per bulan. 

9 Mahasiswa mengisi formulir permohonan beasiswa PPA atau BBM. 
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4.7 Studi Kasus Penyeleksian Mahasiswa Penerima Beasiswa 

Dalam penyeleksian beasiswa dengan menggunakan model Fuzzy 

Multiple Attribute Decision Making (FMADM) dengan metode Simple 

Additive Weighting (SAW) diperlukan kriteria- kriteria dan bobot untuk 

melakukan  perhitungannya sehingga akan didapat alternatif terbaik, dalam 

hal ini  alternatif yang dimaksud adalah yang berhak menerima beasiswa 

berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 

Adapun kriteria yang telah ditentukan antara lain, Semester (C1), 

Nilai IPK (C2), Penghasilan orang tua (C3) dan jumlah tanggungan orang 

tua (C4). 

Dari kriteria tersebut maka dibuat suatu tingkat kepentingan kriteria  

berdasarkan nilai bobot yang telah ditentukan ke dalam bilangan fuzzy.  

Rating kecocokan setiap alternatife pada setiap kriteria sebagai berikut :  

Sangat  Rendah  (SR)      = 0  

Rendah  (R)    = 2,5  

Cukup  (C)    = 5  

Tinggi  (T)    = 7,5   

Sangat  Tinggi  (ST)   = 10  

Berdasar kriteria dan rating kecocokan masing- masing alternatif pada 

setiap kriteria yang sudah ditentukan, selanjutnya dijabarkan bobot setiap 

kriteria. 

1. Semester 

Semester diasumsikan sebagai kriteria keuntungan, dimana semakin 

tinggi semester maka akan semakin besar nilainya. Interval nilai 



34 

 

 

 

kecocokan untuk alternatif pada kriteria semester adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Nilai Kriteria Semester 
 
Semester (C1) Nilai 
C1 = 2 2 
C1 = 3 4 
C1 = 4 6 
C1 = 5 8 
C1 = 6 10 
 

2. Nilai IPK 

Nilai IPK diasumsikan sebagai kriteria keuntungan, dimana semakin 

tinggi nilai IPK maka semakin besar nilainya. Interval nilai kecocokan 

untuk alternatif pada kriteria Nilai IPK adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Nilai Kriteria Nilai IPK 
 
Nilai IPK (C2) Nilai 

C2 <= 2,5 2,5 
2,5 < C2 <= 3,0 5 
3,0 < C2 <= 3,5 7,5 
3,5 < C2 <= 4,0 10 

 
3. Penghasilan orang tua 

Untuk perhitungan penghasilan orang tua, jumlah penghasilan terlebih 

dahulu dibagi dengan jumlah tanggungan orang tua, kemudian hasil 

pembagian tersebut yang dijadikan acuan dalam perhitungan fuzzy. 

Hasil pembagian penghasilan orang tua diasumsikan sebagai kriteria 

biaya, dimana semakin tinggi penghasilan orang tua maka semakin 

kecil nilainya. Interval nilai kecocokan untuk alternatif pada kriteria 

penghasilan orang tua adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Nilai Kriteria Penghasilan orang tua 
 

Penghasilan orang tua (C3) Nilai 
C3 <= 1.000.000 2,5 
1.000.000 < C3 <= 3.000.000 5 
3.000.000 < C3 <= 5.000.000 7,5 
5.000.000 < C3 <= 9.000.000 10 

 
4. Jumlah tanggungan orang tua 

Jumlah tanggungan orang tua diasumsikan sebagai kriteria biaya, 

dimana semakin tinggi jumlah tanggungan orang tua maka semakin 

kecil nilainya. Interval nilai kecocokan untuk alternatif pada kriteria 

jumlah tanggungan orang tua adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Nilai Kriteria Jumlah tanggungan orang tua 
 

Jumlah tanggungan orang tua (C4) Nilai 
C4 = 1 anak 2 
C4 = 2 4 
C4 = 3 6 
C4 = 4 8 
C4 = 5 10 

 
Dari kriteria- kriteria tersebut ditentukan pula nilai tingkat 

kepentingan relatif dari setiap kriteria, yaitu : 

Tabel 4.5 Nilai Kepentingan Kriteria 
 

Kriteria Nilai Tingkat Kepentingan (W) 
Semester (C1) 5 
Nilai IPK (C2) 10 
Penghasilan orang tua (C3) 7,5 
Jumlah tanggungan orang tua (C4) 2,5 
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Contoh kasus : 

Data mahasiswa pemohon beasiswa : 

Tabel 4.6 Data Pemohon Beasiswa 
 

Kriteria Nama Pemohon 
Andi Anto Sari Tina 

Semester 3 3 2 4 
Nilai IPK 2,5 2,7 3,1 2,8 
Penghasilan orang tua 750.000 1.200.000 1.500.000 1.500.000 
Jumlah tanggungan 
orang tua 3 2 2 3 

 
Berdasarkan data pemohon di atas dapat dibentuk matriks keputusan 

X yang disesuaikan dengan nilai kriteria yang telah ditentukan. 

 Tabel 4.7 Rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria 

Alternatif Kriteria 
C1 C2 C3 C4 

Andi 4 2,5 10 6 
Anto 4 5 7,5 4 
Sari 2 7,5 7,5 4 
Tina 6 5 7,5 6 

 
Kemudian dibuat matriks keputusan X dari tabel kecocokan diatas 

sebagai berikut : 

X = 

4 2,5 10 6 
4 5 7,5 4 
2 7,5 7,5 4 
6 5 7,5 6 

 

Langkah pertama, dilakukan normalisasi matriks X untuk menghitung 

nilai masing- masing kriteria berdasarkan kriteria diasumsikan sebagai 

kriteria keuntungan atau kriteria biaya, sebagai berikut : 

Andi : 11ݎ =  ସ
୫ୟ୶  {ସ,ସ,ଶ,} =  ସ


= 0,66 
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12ݎ   =  ଶ.ହ
୫ୟ୶  {ଶ.ହ,ହ,.ହ,ହ} =  ଶ,ହ

.ହ
= 0,33 

13ݎ   =  ୫୧୬{ଵ,.,.ହ,.ହ}
ଵ

=  .ହ
ଵ

= 0,75 

14ݎ   =  ୫୧୬ {,ସ,ସ,}


=  ସ


= 0,66 

Anto : 21ݎ =  ସ
୫ୟ୶  {ସ,ସ,ଶ,} =  ସ


= 0,66 

22ݎ   =  ହ
୫ୟ୶  {ଶ.ହ,ହ,.ହ,ହ} =  ହ

.ହ
= 0,66 

23ݎ   =  ୫୧୬{ଵ,.,.ହ,.ହ}
.ହ

=  .ହ
.ହ

= 1 

24ݎ   =  ୫୧୬ {,ସ,ସ,}
ସ

=  ସ
ସ

= 1 

Sari : 31ݎ =  ଶ
୫ୟ୶  {ସ,ସ,ଶ,} =  ଶ


= 0,33 

32ݎ   =  .ହ
୫ୟ୶  {ଶ.ହ,ହ,.ହ,ହ} =  .ହ

.ହ
= 1 

33ݎ   =  ୫୧୬{ଵ,.,.ହ,.ହ}
.ହ

=  .ହ
.ହ

= 1 

34ݎ   =  ୫୧୬ {,ସ,ସ,}
ସ

=  ସ
ସ

= 1 

Tina : 41ݎ =  
୫ୟ୶  {ସ,ସ,ଶ,} =  


= 1 

42ݎ   =  ହ
୫ୟ୶  {ଶ.ହ,ହ,.ହ,ହ} =  ହ

.ହ
= 0,66 

43ݎ   =  ୫୧୬{ଵ,.,.ହ,.ହ}
.ହ

=  .ହ
.ହ

= 1 

44ݎ   =  ୫୧୬ {,ସ,ସ,}


=  ସ


= 0,66 

Langkah kedua, membuat normalisasi matriks R dari hasil normalisasi 

matriks X di atas sebagai berikut: 

R = 

0,66 0,33 0,75 0,66 
0,66 0,66 1 1 
0,33 1 1 1 

1 0,66 1 0,66 
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Selanjutnya dibuat perkalian matriks dengan nilai kepentingan (W * R) dan 

hasil perkalian tersebut dijumlahkan, kemudian dilakukan proses perangkingan 

hasil yang terbesar adalah alternatif yang terbaik, berikut perhitungannya: 

V1 = (5)(0,66) +  (10)(0,33) +  (7,5)(0,75) +  (2,5)(0,66) = 13,72 

V2 = (5)(0,66) +  (10)(0,66) +  (7,5)(1) +  (2,5)(1) = 19,9 

V3 = (5)(0,33) +  (10)(1) +  (7,5)(1) +  (2,5)(1) = 21,65 

V4 = (5)(1) +  (10)(0,66) +  (7,5)(0,1) +  (2,5)(0,66) = 13,85 

Dari perhitungan di atas diperoleh hasil perangkingan sebagai berikut :  

V1 = 13,48, V2 = 19,9, V3 = 21,65 dan V4 = 13,85. 

Nilai terbesar adalah pada V3 yaitu 21,65 dengan demikian Sari adalah 

alternatif yang terpilih sebagai alternatif yang terbaik. 


