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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam organisasi tingkat kesuksesannya tidak terlepas dari peran dari

sumber daya manusianya. Anggota dalam sebuah organisasi mempunyai peran

yang sangat penting, karena anggota inilah yang menjalankan sistem roda

organisasi tersebut. Setiap organisasi pasti membutuhkan anggota baru atau calon

anggota yang baik, kreatif, disiplin, dan memiliki jiwa loyalotas terhadap

organisasi tersebut. Hal inilah yang menjadi tugas pokok dari Internal Devision

HMJ TI STMIK AKAKOM, untuk menyaring calon anggota yang mendaftar agar

didapatkan calon anggota yang berkualitas.

Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) merupakan

salah satu organisasi yang berada di lingkungan keluarga besar mahasiswa

STMIK AKAKOM dan berada dibawah naungan Kepuketan III.  Anggota inti

HMJ TI STMIK AKAKOM adalah mahasiwa jurusan teknik informatika yang

telah memenuhi syarat tertentu dari HMJ TI AKAKOM yang sudah ditetapkan

didalam rapat anggota, sedangkan anggota umum adalah seluruh mahasiswa

jurusan teknik informatika yang belum memenuhi syarat yang telah ditetepkan

oleh HMJ TI STMIK AKAKOM.

Didalam HMJ TI STMIK AKAKOM, seleksi anggota Inti atau rekruitmen

masih menggunakan metode penghitungan HMJ TI, pada angkatan tahun

2011/2012 berdasarkan data yang ada, kriteria yang digunakaan pada tahun
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tersebut antara lain loyalitas, aktif kegiatan dan peran kegiatan, sedangkan pada

tahun 2014/2015 kriteria yang digunakan bertambah satu yaitu interaksi organisasi

selain itu juga calon anggota inti akan dinilai berdasarkan keaktifannya dalam

setiap kegiatan yang diadakan oleh HMJ TI STMIK AKAKOM.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SAW (Simple

Additive Weighting). Metode tersebut juga dikenal dengan metode penjumlahan

terbobot. Konsep dasar dari metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobobot

dari rating kinerja dari setiap alternatif pada semua atribut yang ada. Metode ini

membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat

diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada.

Metode SAW ini dipilih karena dapat menyeleseikan alternatif terbaik dari

sejumlah altternatif yang ada. Alternatif yang dimaksud disini adalah calon

anggota inti. Metode ini dilakukan dengan mencari nilai bobot setiap atribut,

kemudian dilakukan perangkingan untuk mencari alternatif yang optimal, yaitu

calon anggota inti yang akan dilantik menjadi anggota inti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas, penulis dapat

merumuskan antara lain :

a. Bagaimana membangun Sistem Pendukung Keputusan dapat

membantu pengambilan keputusan bagi pengurus Himpunan

Mahasiswa Jurusan (HMJ) TI STMK AKAKOM

b. Bagaimana metode SAW dapat membantu atau menentukan calon
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c. anggota sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

1.3 Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dibuat beberapa lingkup

permasalahan yang meliputi :

1. Sistem aplikasi ini hanya memilih alternatif untuk menentukan calon

anggota  inti HMJ TI STMIK AKAKOM.

2. Sistem ini juga mencakup pengolahan, data user, data calon anggota,

data kriteria, data penilaian dan data detail nilai.

3. Aplikasi ini dapat digunakan oleh anggota Devisi Internal dan ketua

HMJ TI STMIK AKAKOM YOGYAKARTA.

4. Kriteria dan pembobotan ditentukan oleh HMJ TI STMIK AKAKOM,

dan dimasukan oleh Ketua HMJ TI STMIK AKAKOM

5. Sistem aplikasi ini akan memproses hasil penilaian dari calon anggota

inti yang nantinya akan menghasilkan rangking, urut dari yang

terbesar ke terkecil, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yang membangun Aplikasi Pendukung

Keputusan untuk pemilihan anggota inti di STMIK AKAKOM Yogyakarta

dengan menggunakan metode Simple Addtive Weigthing (SAW) adalah Untuk

menentukaan kriteria dan alternatif hasil yang lebih akurat terhadap siapa calon

anggota inti yang nantinya akan dilantik sesuai kriteria yang telah ditetapkan.


