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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi menyebabkan seseorang dapat dengan 

cepat dan mudah dalam mencari informasi yang mereka inginkan. Informasi 

tersebut dapat diperoleh dari banyak sumber media, baik media cetak 

ataupun media elektronik. Salah satu media yang sangat cepat mengalami 

perkembangannya adalah media internet, suatu media penyebaran informasi 

secara luas dengan menggunakan teknologi terbaru (Dedi Trisnawarman, 

2006). 

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 interprestasi dalam bentuk yang mudah dipahami dengan 

format yang mudah untuk digunakan.  

Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah bagian terpadu dari 

Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, yang mempunyai peranan penting 

dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM). MTsN Bendosari 
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Sukoharjo juga ikut serta dalam menyiapkan dan mencerdaskan peserta 

didik untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang khusus sehingga 

dapat memenuhi kriteria. Dalam menentukan siswa-siswi yang berprestasi 

terbaik pihak MTsN Bendosari Sukoharjo masih melakukannya dengan 

cara manual, sehingga hasil yang didapat kurang obyektif karena masih 

adanya campur tangan manusia dalam penentuan siswa terbaik tersebut. 

Penyeleksian siswa-siswi terbaik membutuhkan sebuah sistem yang dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan. Sistem Pendukung Keputusan 

(SPK) merupakan kombinasi teknologi dan metodologi yang penulis 

gunakan dalam menentukan siswa-siswi terbaik di MTsN Bendosari 

Sukoharjo. 

Dari beberapa metode dalam penyelesaian Sistem Pengambilan 

Keputusan untuk pemilihan siswa terbaik, penggunaan Preference 

Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation  (Promethee) 

adalah salah satunya. Karena Promethee merupakan metode pengambilan 

keputusan dengan kesederhanaan, kejelasan serta kestabilan dan 

merupakan salah satu metode penentuan urutan (prioritas) dalam analisis 

multikriteria. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul 

skripsi “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Terbaik 

dengan Metode PROMETHEE Berbasis Web di MTsN Bendosari 

Sukoharjo.” 

Berdasarkan uraian sebebelumnya pada system penentuan siswa 

terbaik masih terdapat kelemahan diantaranya : 
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a. Dalam proses pemilihan atau seleksi Siswa terbaik membutuhkan 

waktu yang relatif lebih lama. Karena di Sekolah tersebut 

mempunyai banyak Siswa. 

b. Metode yang digunakan masih manual, sehingga dalam hal akurasi 

data kurang akurat. 

c. Dengan pengarsipan data yang hanya melalui media buku, maka 

besar resiko kehilangan atau kerusakan data. Karena pada instansi 

tersebut, terdapat banyak arsip-arsip selain arsip data Siswa. 

d. Dalam hal backup data, harus memakan waktu yang cukup lama, 

karena jika ingin membackup data harus menggunakan mesin 

fotocopy, karena pada instansi tersebut belum terdapat mesin yang 

dimaksud. 

e. Belum ada metode algoritma dalam perhitungan prioritas atau point 

bagi pelamar kerja di instansi tersebut. 

Metode Preference Ranking Organization Method for Enrichment 

Evaluation (Promethee) adalah salah satunya. Karena Promethee 

merupakan metode pengambilan keputusan dengan kesederhanaan, 

kejelasan serta kestabilan dan merupakan salah satu metode penentuan 

urutan (prioritas) dalam analisis multikriteria, 

Penulis memberikan suatu solusi untuk permasalan pengambilan 

keputusan tersebut, yaitu salah satunya dengan menggunakan Metode 

Promethee  Metode ini tepat untuk mengatasi permasalahan diatas. Karena 

tujuan dari PROMETHEE ialah mencari alternatif terbaik dalam suatu 

kasus. PROMETHEE mensiswakan ranking dari semua alternatif dari 1, 2, 
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3, .. n dengan n adalah jumlah alternatif. Ranking 1 merupakan alternatif 

terbaik (Suryadi dan Ramdhani, 2002). Promethee menyediakan kepada 

user untuk menggunakan data secara langsung dalam bentuk tabel 

multikriteria sederhana. Metode Promethee menggunakan kriteria dan 

bobot dari masing-masing kriteria yang kemudian diolah untuk 

menentukan pemilihan alernatif lapangan, yang hasilnya berurutan 

berdasarkan prioritasnya. Adapun keuntungan dibangunnya model aplikasi 

pendukung keputusan dalam penentuan Siswa terbaik dengan 

menggunakan metode ini adalah : 

1. Sulit terjadinya proses manuipulasi data mengenai poin atau 

nilai Siswa. 

2. Dalam hal akurasi data aplikasi ini memberikan hasil data yang 

cukup akurat. 

3. Dalam proses backup data menjadi lebih mudah dan cepat, 

karena aplikasi ini mempunyai data base yang mudah 

dibackup. 

 Sesuai dengan uraian masalah yang telah disampaikan maka penulis 

membuat suatu aplikasi pendukung keputusan dalam menentukan 

penerimaan Siswa terbaik dengan metode Promethee. Dengan aplikasi 

tersebut diharapkan mampu membantu pihak sekolah dalam mengambil 

keputusan mengenai penentuan Siswa terbaik dengan batasan poin dan nilai 

yang telah ditentukan. 

 

 



5 

 

 

1.2.PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka dalam 

penelitian ini rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan adalah 

bagaimana merancang atau membangun suatu Sistem Pengambil Keputusan 

Guna Menentukan Siswa Terbaik di MTsN Bendosari Sukoharjo tersebut 

agar memudahkan suatu pengguna tersebut dengan menggunakan metode 

Promethee? 

 

1.3.PEMBATASAN MASALAH 

Penulis juga  memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan 

perumusan masalah, maka dalam hal ini perlu dibatasi pada pembuatan 

aplikasi pendukung dalam penentuan Siswa terbaik. Adapun batasan 

masalahnya adalah sebagai berikut : 

a. Aplikasi SPK metode Promethee ini dibuat dengan ruang lingkup 

MTsN Bendosari Sukoharjo yang hanya bertujuan untuk mendapatkan 

keputusan tentang Siswa terbaik yang akan dipilih. 

b. Kriteria yang digunakan antara lain form penilaian Siswa yang diisi 

Siswa dan karyawan, yang bekaitan dengan Siswa antara lain Nilai 

Akademik, Nilai Ekstrakurikuler, Nilai Kepribadian, Nilai Absensi. 

c. Sistem akan dirancang dengan bahasa pemrograman berbasis web 

menggunakan coding PHP, Database Management System MSQL 

Xampp. 
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1.4.TUJUAN PENELITIAN 

Dengan diadakan Skripsi ini maka tujuan yang telah dicapai adalah 

sebagai berikut:  

1. Sebagai syarat lulus  untuk menyelesaikan pendidikan pada program 

studi Strata Satu Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komunikasi Sinar Nusantara Surakarta. 

2. Merancang dan membangun suatu sistem pendukung keputusan 

Pemilihan Siswa Terbaik dengan Implementasi Metode PROMETHEE 

Berbasis Web di MTsN Bendosari Sukoharjo. 

3. Dihasilkan prototipe atau hasil akhir tentang pendukung keputusan 

Pemilihan Siswa Terbaik dengan Implementasi Metode PROMETHEE 

Berbasis Web di MTsN Bendosari Sukoharjo. 

1.5.MANFAAT PENELITIAN 

Dengan disusunnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, 

baik bagi Akademik , penulis, instansi dan bagi pembaca. 

1. Manfaat bagi Akademik 

a. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan 

magang kerja agar kelak kedepan setelah Mahasiswa wisuda 

sudah mempunyai bekal yang matang menghadapi dunia kerja. 

b. Melaksanakan fungsinya sebagai intelektual yang melakukan 

pengabdian pada masyarakat. 

c. Menghasilkan referensi untuk membantu mahasiswa semester 

bawah yang akan menyusun laporan skripsi. 

 



7 

 

 

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 Instansi 

a. Aplikasi tersebut dapat menjadi alat bantu untuk memberikan 

solusi bagi pihak sekolah dalam hal pengambilan keputusan 

untuk menentukan siswa terbaik sesuai dengan kriteria dari pihak 

sekolah. 

b. Meningkatkan mutu dari sekolah tersebut, karena dengan adanya 

aplikasi ini, sistem penentuan siswa terbaik telah menggunakan 

sistem komputerisasi. 

4. Manfaat bagi Pembaca. 

a. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dunia komputer 

dan aplikasinya. 

b. Sebagai bahan perbandingan bagi para pembaca yang sedang 

menyusun tugas akhir. 

c. Sebagai bahan referensi bagi pembaca. 
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1.6.KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Skema Pemikiran Sistem Aplikasi Penentuan Siswa Terbaik 

dengan metode Promethee. 

 

 

1.7.SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memberikan gambaran penulisan skripsi ini, maka sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai Latar 

Belakang, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan 

MASALAH 

Belum adanya Sistem Pendukung Keputusan dengan Algoritma dalam 

Menentukan Siswa Terbaik. 

 

Sistem pendukung 

keputusan dengan 

metode  

PROMETHEE 

Teori 

Pendukung 

Rekayasa 

Membangun Model 

 

1. Melakukan metode penelitian : 

a. Menentukan desain sistem 

b. Merancang desain sistem 

c. Membuat aplikasi pendukung 

keputusan 

2. Implementasi program 

3. Pengujian sistem Strategi 

Analisa 

Keputusan 

Kriteria 

Menciptakan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan menggunakan Metode 

Promethee yang lebih cepat dan mudah dalam penentuan Siswa Terbaik. 
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Skripsi, Manfaat Skripsi, Kerangka Pemikiran dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II LANDASAN / DASAR TEORI 

Dalam bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan pokok 

bahasan dan yang mendasari di dalam penulisan laporan skripsi 

ini antara lain sebagai berikut : pengertian komputer, pengertian 

aplikasi software, pengertian system pendukung keputusan 

(Decision Support System), pengertian SMP dan standart Siswa 

berprestasi, pengertian Promethee, pengertian database, 

pengertian SQL, pengertian web, pengertian internet, pengertian 

PHP, penertian Flowchart dan pengertian Diagram alir data. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas mengenai metodologi / cara penelitian 

yang dilakukan oleh penulis guna medapatkan hasil yang sesuai 

dengan yang diinginkan beserta analisis data yang telah diteliti. 

Metode yang telah penulis lakukan yaitu: 

a. Pengklasifikasian data 

b. Pengumpulan data 

c. Penelitian 

d. Pengujian  

BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini memberikan gambaran dan pelajaran singkat 

mengenai sistem yaitu antara lain: 

a. Pembuatan aplikasi 
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b. Perancangan dan pembuatan database aplikasi dengan mysql 

c. Bahasa pemrograman php 

d. Metode alogaritma dengan menggunakan Promethee 

Penulis juga menjabarkan perancangan sistem berupa : Diagram 

Flow Diagram, perancangan interface, perancangan database dan 

pengimplementasian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran 

sehubungan dengan permasalahan yang telah dibahas. 

DAFTAR PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang sumber-sumber informasi yang 

digunakan dalam penyusunan laporan skripsi. 

LAMPIRAN 

Digunakan untuk memperjelas Sistem Aplikasi Penentuan Siswa 

Terbaik, listing program dari sistem aplikasi yang penulis buat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


