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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah aspek penting yang wajib didapatkan oleh setiap individu, 

baik pendidikan formal maupun non formal. Namun, tidak setiap orang memiliki 

kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal karena permasalahan ekonomi. 

Beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan kepada perorangan yang bertujuan 

untuk digunakan demi kelangsungan pendidikan. Beasiswa dapat diberikan kepada 

siswa yang beprestasi dalam segi akademik atau kurang mampu dalam segi ekonomi. 

Proses seleksi penerima beasiswa merupakan tahapan penting yang 

membutuhkan ketelitian dan ketepatan agar beasiswa dapat diberikan dengan tepat 

sasaran kepada siswa yang membutuhkan. Proses pemilihan penerima beasiswa untuk 

siswa di SMP N 3 Sewon Bantul dilakukan hanya berdasarkan dari penilaian guru. 

Untuk meningkatkan kualitas keputusan maka dirancang sebuah sistem pendukung 

keputusan yang berfungsi sebagai solusi dari seleksi penerima beasiswa secara manual 

yang masih memiliki kelemahan sehingga menimbulkan kemungkinan terjadinya 

kesalahan manusia dalam beberapa persoalan antara lain terjadinya kesalahan dalam 

pengolahan data, serta memakan waktu lama dan tidak akurat. 

Dengan demikian dibutuhkan sistem yang dapat membantu membuat 

keputusan penerima beasiswa dengan cepat dan tepat serta secara objektif, untuk 

meringankan kerja para pengambil keputusan dalam menentukan penerima beasiswa. 
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Oleh karena itu sebagai upaya untuk melakukan penerapan Metode Promethee 

dalam Sistem Pendukung Keputusan perlu dibangun “Penerapan Metode Promethee 

Pada Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa Berbasis Web di SMP N 3 

Sewon Bantul”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana menerapkan metode Promethee dalam sistem 

pendukung keputusan untuk menentukan penerima beasiswa di SMP N 3 Sewon 

Bantul. 

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dibuat beberapa lingkup 

permasalahan yang meliputi : 

a. Beasiswa yang diberikan untuk calon penerima beasiswa di SMP N 3 Sewon 

Bantul memiliki kuota yang flesibel atau dinamis pada setiap kelas. 

b. Kriteria yang digunakan adalah nilai rata-rata raport, prestasi non akademik, 

penghasilan orang tua, dan tanggungan orang tua. 

c. Terdapat tiga pengguna yang bisa menggunakan sistem, yaitu pengguna 

sebagai Bagian Kesiswaan (BK), pengguna sebagai Siswa, pengguna sebagai 

Kepala Sekolah. 
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1.4 Tujuan Penilitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian adalah menerapkan metode Promethee pada sistem pendukung keputusan 

penerimaan beasiswa berbasis web di SMP N 3 Sewon Bantul. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat mempermudah pengambilan keputusan 

dalam pemilihan calon penerima beasiswa dalam rangka peningkatan kualitas 

pendidikan. 

2. Memotivasi untuk melakukan penelitian selanjutnya baik pada permasalahan 

serupa atau berbeda dengan menggunakan metode yang sama. 

3. Menambah pengetahuan dalam memahami cara pembuatan dan penerapan 

Metode Promethee Pada Sistem Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa 

Untuk Siswa di SMP N 3 Sewon Bantul. 

4. Bagi penulis, dapat mengimplementasikan teori yang telah diperoleh selama 

perkuliahan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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Bab II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori, tinjauan pustaka membahas mengenai 

uraian kajian dari berbagai pustaka. Sedangkan dasar teori menjelaskan 

mengenai konsep SPK, tentang Beasiswa, dan tentang metode 

Promethee. 

 

Bab III Analisis dan Perancangan Sistem, berisi penjelasan mengenai analisis 

sistem, perangkat pendukung yang digunakan, kebutuhan data serta 

hasil keluaran, perancangan sistem yang meliputi diagram arus data 

level 0 atau konteks dan level 1, rancangan tabel basis data, relasi antar 

tabel, serta rancangan masukan dan keluaran. 

 

Bab IV Implementasi dan Pembahasan Sistem, berisi implementasi dari dan 

Penerapan Metode Promethee pada Sistem Pendukung Keputusan 

Berbasis Web di SMP N 3 Sewon Bantul, serta pembahasan mengenai 

sistem yang dibangun. 

Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 

dan saran untuk pengembangan penelitian. 


