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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa STMIK AKAKOM YOGYAKARTA program studi Teknik 

Informatika dibekali berbagai keterampilan praktik dalam bidangnya. Kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan yang wajib dilakukan 

mahasiswa semua Program Studi dan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahan dijenjang Diploma 3 maupun 

Jenjang Strata 1, berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan oleh STMIK 

AKAKOM YOGYAKARTA, maka setiap mahasiswa diwajibkan untuk 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kegiatan praktik kerja lapangan 

(PKL) diharapkan secara akademik memberikan pengalaman kerja kongkrit di 

lapangan kerja, kepada mahasiswa yang akan lulus dari jenjang pendidikan 

Diploma 3 maupun Jenjang Strata 1. Di sisi yang lain, STMIK AKAKOM 

YOGYAKARTA berkesempatan untuk ikut andil dalam menyumbangkan ilmu di 

bidang informatika dan komputer serta menyerap kebutuhan teknologi informasi 

yang berkembang di dunia kerja.  

Layaknya kegiatan akademik yang lain dalam sks, maka kegiatan ini 

direncanakan, dikelola, dilaporkan, serta dievaluasi. Dalam dunia perkuliahan 

seorang mahasiswa mendapatkan ilmu, karena itu ilmu yang didapatkan juga 

harus diiringi dengan praktik yang direalisasikan dalam kehidupan nyata. Dalam 
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pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ilmu yang didapatkan mahasiswa di 

perkuliahan akan dipraktikan dalam dunia kerja. Pratik Kerja Lapangan 

merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar melalui praktik yang dibimbing 

langsung oleh dosen pembimbing lapangan. Di tempat pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan, mahasiswa dapat belajar dengan menerapkan teori-teori yang diperoleh  

dan dipadukan dengan ilmu praktis yang ada di lapangan. Setiap mahasiswa yang 

akan mengambil matakuliah Praktik Kerja Lapangan hanya bisa disemester 6 

ketika mahasiswa sudah mendapatkan bekal ilmu yang akan diimplementasikan 

selama pelakasanaan Praktik Kerja Lapangan dengan syarat sudah menempuh 110 

sks dan waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di lapangan  setidaknya 2 

minggu hingga 1 bulan atau setara dengan komulatif waktu 80 jam hingga 160 

jam, yang dibuktikan dengan rekaman buku catatan kegiatan (activity log). 

Mahasiswa dan kordinator PKL sering kali mengalami kesulitan untuk 

menentukan lokasi PKL. Sering kali lokasi pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa sehingga 

mahasiswa tidak bisa menggunakan kemampuan yang dimiliikinya secara 

optimal. Maka dalam penelitian ini akan dibangun sebuah sistem “Implementasi 

metode SAW untuk penempatan Praktik Kerja Lapangan berbasis web (Studi 

kasus STMIK AKAKOM YOGYAKARTA) yang diharapkan bisa membantu 

dalam sebuah pengambilan keputusan. Sistem Pendukung Keputusan dapat 

membantu pengambilan keputusan bagi pihak pengambil keputusan dalam 

menilai dan menentukan tempat Praktik Kerja Lapangan yang tepat untuk 

mahasiswa. Salah satu metode SPK yang bisa digunakan dalam penilitian ini 
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adalah metode Simple Additive Weighting (SAW). Simple Additive Weighting 

(SAW) dipilih karena merupakan metode yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari 

penjumlahan terbobot dari tingkat kinerja pada setiap alternatif pada semua 

kriteria.  Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) 

ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang 

ada. Untuk mendukung SPK yang efektif, sistem ini akan dibangun berbasis web. 

Sehingga pemecahan masalah dan pemberian solusi bisa secara langsung pada 

web browser penggun dan laporan solusi yang dihasilkan dapat secara langsung 

dikirim kebanyak bagian yang berkepentingan. Adapun kriteria atau acuan yang 

digunakan untuk membantu dalam proses sistem penempatan PKL ini yaitu, 

antara lain Indeks Prestasi Komulatif, Sks yang sedang Berjalan, Pemrograman 

(Mobile, Dekstop, Web), Database (MySql, Sql Server, Oracle) dan Aplikasi 

Perkantoran (Ms.Word, Ms.Excel, Ms.Power Point). 

Dengan  melihat fakta-fakta diatas, dibutuhkan suatu sarana yang dapat 

membantu untuk mengatasi permaslahan di STMIK AKAKOM Yogyakarta 

dalam proses penempatan PKL mahasiswa berdasarkan kuota sesuai yang 

dibutuhkan oleh instansi. Oleh karena itu diusulkan untuk membuat sebuah 

aplikasi sistem pendukung keputusan penempatan prkatik kerja lapangan, 

diharapakan proses penempatan akan semakin cepat dan dapat membantu 

koordinator untuk menentukan lokasi PKL mahasiswa yang sesuai dengan 

kompetensi mahasiswanya. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan 

masalahnya yaitu: 

Bagaimana membuat sebuah aplikasi perangkat lunak untuk membantu memilih 

tempat PKL mahasiswa STMIK AKAKOM YOGTAKARTA menggunakan 

metode SAW. 

1.3. Ruang Lingkup 

Dalam pelaksanaan penelitiaan ini, berbagai permasalahan yang muncul dalam 

konteks objek yang lebih luas akan dibatasi sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan sehingga pembahasan penelitiaan nantinya bisa mencapai tujuan dan 

sasaran yang diharapkan. 

Dalam hal ini ada beberapa masalah yang dibatasi antara lain; 

a. Metode yang digunakan adalah Simple Additive Weighting Method (SAW) 

yang sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. 

b. Sistem ini dirancang hanya untuk program studi S1 Teknik Informatika 

STMIK AKAKOM YOGYAKARTA. 

c. Komponen atau kriteria-kriteria yang digunakan dalam pemilihan tempat 

PKL yaitu Indeks Prestasi Komulatif, Sks yang sedang Berjalan, 

Pemrograman (Mobile, Dekstop, Web), Database (MySql, Sql Server, 

Oracle) dan Aplikasi Perkantoran (Ms.Word, Ms.Excel, Ms.Power Point). 

d. Instansi yang dijadikan acuan untuk penentuan tempat PKL yaitu 

Intersolusi Cipta Softindo. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah 

Mengimplementasikan metode SAW sebagai pemodelan sistem pendukung 

keputusan pada penentuan penempatan PKL mahasiswa di lingkungan 

STMIK AKAKOM YOGYAKARTA. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Implementasi metode SAW untuk penempatan PKL berbasis web ini 

diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan bagi pihak 

pengambil keputusan dalam menilai dan menentukan tempat PKL yang 

tepat untuk mahasiswa. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bab 

yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini menjelaskan teori-teori secara garis besar yang berhubungan 

dengan penelitian, guna untuk memahami permasalahan yang berkaitan 

dengan aplikasi yang akan dibangun. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
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Bab ini menjelaskan setiap tahapan analisis dan perancangan sistem 

aplikasi yang akan dibangun dalam penelitian meliputi analisis sistem dan 

perancangan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

Bab ini merupakan bab yang berisi hasil dan pembahasan yang 

menguraikan hasil perancangan sistem dan implementasinya 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari 

pembuatan skripsi sampai ke pengembangan perangkat lunak kedepannya. 


