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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di SMK Penerbangan Lanud Adisucipto Jln. Janti Depok, 

Sleman Yogyakarta memiliki 720 siswa yang terdiri dari siswa 

tingkat 1, 2 dan tingkat 3. Setiap tahunnya SMK Penerbangan 

Yogyakarta menerima 240 siswa. Sistem penerimaan siswa baru di 

SMK Penerbangan sejauh ini sudah berjalan baik dengan prosedur 

manual dan tata cara tes yang harus dijalani oleh tiap calon siswa, 

namun seiring berjalannya waktu prosedur manual penerimaan 

siswa baru kini dinilai kurang efektif ketika terjadi peningkatan 

jumlah calon siswa yang mendaftar khususnya saat gelombang I 

dan gelombang II, sehingga jumlah siswa yang mendaftar tidak 

sebanding dengan jumlah siswa yang diterima. Hal ini disebabkan 

beberapa faktor, diantaranya beberapa calon siswa yang mendaftar 

di SMK Penerbangan adalah calon siswa yang sebelumnya telah 

gagal mengikuti tes penerimaan siswa baru di sekolah unggulan 

lain, sehingga panitia penerimaan siswa baru SMK Penerbangan 

terkadang kurang siap menghadapi situasi tersebut, yang tentu 



2 

 

saja dihadapkan dengan banyaknya pilihan siswa pendaftar yang 

memiliki kriteria serta kualitas akademis calon siswa yang sama 

baiknya.  

Dari permasalahan tersebut diatas, terlihat bahwa SMK 

Penerbangan membutuhkan sebuah alat bantu untuk 

mempermudah dalam pengolahan data calon siswa baru SMK 

Penerbangan, sehingga diharapkan dengan dibangunnya sistem 

pendukung keputusan penerimaan siswa baru di SMK Penerbangan 

dapat mempermudah pekerjaan panitia penerimaan siswa baru 

SMK Penerbangan Yogyakarta. 

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan 

menerapkan SAW (Simple Additive Weighting). Metode SAW adalah 

salah satu metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan 

banyak kriteria. Metode ini akan memberikan hasil pembobotan dari 

masing-masing alternatif pilihan sesuai dengan banyak kriteria 

yang ditetapkan. Dalam penerapan metode SAW ini, data-data 

yang diperlukan adalah data kriteria yang digunakan sekolah 

sebagai dasar pedoman dalam pemilihan menentukan calon siswa 

baru, yaitu diantaranya fisik calon siswa, nilai akademis, tes 

kesehatan, tes wawancara kemudian rekomendasi khusus. 
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Alternatif pilihan dengan bobot terbaik, merupakan alternatif pilihan 

yang direkomendasikan untuk diterima oleh sekolah. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Dari permasalahan diatas, maka dirumuskan untuk dibuat 

sebuah aplikasi untuk membantu memberikan keputusan 

menentukan calon siswa didik baru di SMK Penerbangan 

Yogyakarta. 

1.3  Ruang Lingkup Masalah 

  Adapun ruang lingkup sistem pendukung keputusan 

penentuan calon siswa didik baru adalah, sebagai berikut :  

a. Metode sistem pendukung keputusan yang digunakan adalah 

SAW (Simple Additive Weighting). 

b. Kriteria yang digunakan sebagai bahan penilaian adalah fisik 

calon siswa, nilai akademis calon siswa seperti UAN dan UAS 

kemudian dari kriteria hasil tes yang dilakukan, yaitu tes 

kesehatan dan wawancara, serta ada kriteria tentang 

rekomendasi khusus.  

c. Hasil keluaran data menghasilkan laporan dengan sistem 

rangking yang dapat tampilkan dan dicetak. 
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1.4  Tujuan Penelitian 

        Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem pendukung 

keputusan yang dapat digunakan oleh SMK Penerbangan 

Yogyakarta untuk membantu menentukan calon siswa didik yang 

sesuai dengan kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan. 


