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BAB I
PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah
Pengertian Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi kelangsungan pendidikan yang ditempuh. 
Beasiswa yang dialokasikan dari dana anggaran Pemerintah Daerah dan disalurkan melalui Puket 3 merupakan pemberian beasiswa berupa bantuan studi selama pendidikan. Namun penyeleksian pemberian bantuan studi yg telah dilakukan oleh Puket 3 sebelumnya masih menggunakan proses seleksi manual.
Pada tahun-tahun mendatang diperkirakan akan banyak jumlah mahasiswa yang akan mengikuti seleksi untuk mendapatkan beasiswa, hal ini tentunya akan lebih efisien dari waktu dan dana dalam proses seleksi apabila Tim Seleksi dapat melibatkan suatu sistem komputerisasi didalamnya.

1.2	Rumusan Masalah
Dari hasil pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa proses seleksi calon penerima beasiswa di STMIK AKAKOM masih bersifat manual. Komputer yang ada hanya digunakan untuk mencatat data pendaftar dan penerima beasiswa, sedangkan untuk proses seleksi masih menggunakan cara manual. Dalam hal ini belum ada sistem yang otomatis untuk menyeleksi para kandidat-kandidat yang layak mendapat beasiswa, padahal jumlah pendaftar tiap tahunnya akan terus bertambah. Hal ini membuat operasional dalam penyeleksian kurang efektif dan efesien.
Berkaitan dengan operasional yang telah berjalan pada Puket 3 STMIK AKAKOM Yogyakarta saat ini, maka dibutuhkan suatu sistem penyeleksian para calon penerima beasiswa yang berbasis komputer untuk setiap proses pemberian beasiswa.

1.3 	Ruang Lingkup
Batasan masalah dalam pembuatan tugas akhir ini meliputi beberapa hal, diantaranya adalah :
	Sistem akan memberikan alternatif solusi untuk pihak pembuat keputusan dalam menentukan calon penerima beasiswa.

Jenis beasiswa yang akan diberikan adalah:
	Peningkatan Prestasi Akademik(Prestasi)
	Peningkatan Prestasi Ekstrakulikuler(Ekstrakulikuler)

Bantuan Belajar Mahasiswa(Bantuan Keuangan)
	Variabel-variabel yang akan digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan adalah IPK(Indeks Prestasi Kumulatif), keaktifan mahasiswa dalam mengikuti UKM, dan daftar penghasilan orang tua.
	Sistem akan melakukan analisis dan penilaian dengan menggunakan tabel keputusan dengan output sistem yaitu mahasiswa yang disarankan menerima jenis beasiswa tertentu.

1.4	Tujuan 
Adapun tujuan dari pembuatan sistem pendukung keputusan penentuan calon penerima beasiswa ini adalah untuk membuat alat bantu dalam memberikan alternatif solusi bagi pihak Puket 3 dalam penentuan calon penerima beasiswa menggunakan metode Tabel Keputusan (Decision Table) dengan pemberian bobot. 
Pemberian bobot dalam sistem ini dilakukan oleh pihak puket 3.

