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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi Informasi selalu mengalami perkembangan, 

yang ditujukan untuk mempermudah dan memberikan informasi 

yang menarik. Penerapan Teknologi Informasi bukan hanya 

ditujukan untuk dunia bisnis,  jasa dan pemerintahan. 

Pendidikan bisa dijadikan sebagai penerapan Teknologi 

Informasi. Salah satunya Teknologi Informasi dapat 

mempermudah dan membantu calon mahasiswa dalam 

menentukan penjurusan studinya. 

Adakalanya calon mahasiswa merasa bingung dalam 

memilih jurusan studi yang sesuai dengan kemampuanya. 

Dalam penjurusan ini, calon mahasiswa diberi kesempatan untuk 

memilih jurusan yang paling cocok dengan karakteristik dirinya. 

Ada beberapa metode pengambilan keputusan yang dapat 

membantu permasalahan di atas. Salah satunya metode ahp 

yang merupakan suatu metode pengambilan keputusan untuk 

menyelesaikan masalah yang kompleks dimana kriteria yang 

diambil cukup banyak. 
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Untuk mengatasi masalah tersubut maka dibuat aplikasi 

ini yang menggunkan metode ahp, yang diharapkan dapat 

membantu calon mahasiswa/i dalam menentukan jurusan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat 

dirumuskan suatu pokok permasalahan yaitu bagaiamana 

membuat suatu aplikasi Sistem Pendunkung Keputusan untuk 

penjurusan minat studi di STMIK Akakom dengan menggunakan 

metode analytical hierarcy process. System ini dapat membantu 

calon mahasiswa untuk menetukan jurusan studi dengan 

kriteria-kriteria yang ada antara lain jurusan waktu SMA (SMA), 

nilai ujian nasional (NUN), minat dan bakat (MB), dan nilai tes 

umum (NTU) yang di adakan oleh pihak kampus 

 

1.3 RuangLingkup 

Adapun ruang lingkup pada aplikasi ini antara lain: 

1. Aplikasi ini berbasis java dan digunakan untuk penjurusan 

minat di STMIK Akakom 

2. Sistem ini akan memberikan alternative solusi bagi calon 

mahasiswa/i untuk menentukan jurusan yang akan di pilih 

di STMIK Akakom. 
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3. Penilaian ini hanya sebagai alat bantu dan tidak bersifat 

mutlak. 

4. Kriteria yang digunakan dalam aplikasi ini adalah : Jurusan 

Waktu SMA (JWS), Nilai Ujian Nasional (NUN), Minat Bakat 

(MB), dan Nilai Tes Umum yang di adakan oleh pihak 

kampus. 

5. Metode yang dipakai dalam aplikasi ini adalah metode 

Analytical Hierachy Process 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan penelitian dari aplikasi ini antara lain: 

1. Membantu calon mahasiswa untuk mengambil keputusan 

dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan minat serta 

kemampuan yang dimilikinya. 

2. Menerapkan metode ahp untuk pemecahan suatu masalah 

multikriteria. 


