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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan 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 masalah 

perekonomian. Pemerintah dan sekolah telah berupaya untuk mengurangi angka 

putus sekolah bagi siswa. Untuk menghindari peluang siswa putus sekolah karena 

alasan ekonomi, maka langkah yang tepat adalah memberikan bantuan biaya 

pendidikan berupa beasiswa. Beasiswa merupakan pemberian bantuan kepada 

perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi kelangsungan pendidikan.   

SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro merupakan sekolah menengah 

kejuruan swasta yang memiliki program pemberian beasiswa. Selama ini proses 

seleksi penerima bantuan di SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro masih 

menggunakan sistem manual, dimana pendaftar beasiswa hanya mengumpulkan 

surat keterangan tidak mampu dari desa setempat dan berdasarkan penilaian guru. 

Sehingga sering muncul masalah kurang tepatnya penyaluran beasiswa. Untuk 

meningkatkan kualitas keputusan penerima beasiswa maka dirancang sebuah 

sistem pendukung keputusan yang berfungsi sebagai solusi dari keputusan 

penerima beasiswa yang masih memiliki kekurangan. 

Sistem yang akan dibuat untuk membantu dalam keputusan penerima 

beasiswa yaitu Penerapan Metode TOPSIS Untuk Mendukung Keputusan 

Penerima Beasiswa. TOPSIS merupakan suatu metode pendukung keputusan 
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yang didasarkan pada konsep dimana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya 

memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak 

terpanjang dari solusi ideal negatif. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan suatu pokok 

permasalahan yaitu bagaimana menerapkan metode TOPSIS dalam sistem 

pendukung keputusan penerima beasiswa di SMK Muhammadiyah 1 

Bambanglipuro ? 

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dibuat beberapa ruang lingkup 

permasalahan yang meliputi : 

a. Penerima beasiswa yang diolah hanya beasiswa kurang mampu yang ada di 

SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro. 

b. Sistem akan memberikan alternatif dalam membuat keputusan penerima 

beasiswa. 

c. Sistem yang dibuat berbasis web. 

d. Kriteria yang digunakan adalah penghasilan orang tua, jumlah saudara 

kandung, tanggungan orang tua, nilai rata-rata raport, jarak rumah ke sekolah 

dan kondisi rumah. 

e. Adapun pengguna sistem ini yaitu Tata Usaha, Bagian Kesiswaan, Kepala 

Sekolah dan Siswa. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian adalah menerapkan metode TOPSIS pada sistem pendukung 

keputusan penerima beasiswa di SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

a. Mempermudah dalam pengambilan keputusan penerima beasiswa sebagai 

peningkatan kualitas pendidikan. 

b. Menghasilkan informasi penerima beasiswa. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dikelompokan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika 

penyampaian sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori, berisi tentang teori berupa 

pengertian dan definisi yang dikutip dari buku yang merupakan referensi dari 

penyusunan skripsi serta penilaian kriteria dan bobot yang digunakan. 

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang penjelasan mengenai analisis 

sistem, perangkat pendukung yang digunakan, kebutuhan data serta hasil 

keluaran, perancangan sistem yang digambarkan dengan diagram arus data level 0 

dan level 1, rancangan tabel basis data, relasi antar tabel dan rancangan masukan 

dan keluaran. 



4 
 

Bab IV Implementasi dan Pembahasan Sistem, berisi tentang implementasi 

serta pembahasan mengenai sistem yang dibangun. 

Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukkan dan saran untuk pengembangan sistem. 


