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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi informasi saat ini membutuhkan informasi yang 

cepat dan akurat dalam implementasinya. Di dalam era persaingan bebas, 

dibutuhkan lulusan yang memiliki kemampuan baik secara hard skills maupun 

soft skills yang seimbang. Oleh karena itu, pemberian beasiswa bagi siswa yang 

berprestasi dianggap perlu untuk menambah semangat siswa dalam 

meningkatkan prestasinya. Sistem yang digunakan harus memadai dan 

mendukung proses seleksi calon penerima beasiswa agar terorganisir dengan 

baik. 

Dengan meningkatnya jumlah calon pendaftar setiap tahunnya dan 

administrasi yang kurang memadai. Diharapkan agar sekolah memiliki sistem 

pendukung keputusan yang dapat memberikan alternatif solusi, efesien dan tepat 

sasaran. Pengambilan keputusan di SMK NEGERI 1 PINRANG belum 

terkomputerisasi sehingga menjadi masalah dalam pengambilan keputusannya, 

untuk membantu memberikan alternatif pada permasalahan di atas, maka 

dibutuhkan suatu sistem pendukung pengambilan keputusan yang akan 

membantu menentukan siswa yang termasuk dalam kategori penerima beasiswa. 

Beasiswa dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang tidak bersumber dari 

pendanaan sendiri atau orangtua, tetapi diberikan oleh pemerintah, perusahaan 

swasta, kedutaan, sekolah, serta lembaga pendidikan. Beasiswa tersebut 

diberikan kepada yang berhak menerima berdasarkan klasifikasi, kualitas, dan 



2 

 

 
 

kompetensi calon penerima beasiswa. Proses penentuan penerima beasiswa 

dapat dilakukan melalui sistem komputer berbasis web. Oleh karena itu penulis 

berinisiasi untuk membuat sistem penyeleksian calon penerima beasiswa bagi 

siswa berprestasi dengan kriteria prestasi akademik, prestasi di luar sekolah dan 

kepribadian siswa. 

Dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, masalah pemilihan 

siswa yang berhak menerima beasiswa memerlukan kajian yang lebih terperinci. 

Sistem pendukung keputusan atau (Decison Support System) menunjukkan 

sebuah sistem yang dimaksudkan untuk mendukung para pengambilan 

keputusan manajerial dalam situasi keputusan semi terstruktur (Turban, dkk, 

2005). Di dalam sistem pendukung keputusan memiliki beberapa metode dan 

metode yang penulis gunakan adalah metode Profile Matching.  

Model pencocokan profil (Profile Matching) merupakan salah satu model 

yang ada di Sistem Pendukung Keputusan (Kusrini, 2007). Dengan 

menggunakan Profile Matching diharapkan mampu menyeleksi siswa yang 

berhak menerima beasiswa berdasarkan kriteria yang ditentukan. Dalam 

penelitian dengan judul “Penerapan Profile Matching untuk pencarian siswa 

penerima beasiswa berprestasi. ” Metode Profile Matching atau pencocokan 

profil adalah metode yang sering digunakan sebagai mekanisme dalam 

pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel 

prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subyek yang diteliti, bukan tingkat 

minimal yang harus dipenuhi atau dilewati (Muhammad Taufik Irwan,dkk, 
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2016). Data yang terkumpul kemudian di klasifikasi dan ditentukan 

kompetensinya sebagai salah satu syarat penerima beasiswa.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka di rumuskan 

suatu pokok permasalahan yaitu bagaimana mengimplementasikan Profile 

Matching dalam sistem pengambilan keputusan pemberian beasiswa kepada 

siswa berprestasi di SMK Negeri 1 Pinrang ? 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada sistem pendukung keputusan ini antara lain : 

1. Kriteria yang digunakan dalam sistem pengambilan keputusan ini adalah 

kepribadian siswa, prestasi siswa di sekolah dan prestasi siswa di luar 

sekolah; 

2. Sistem ini akan digunakan oleh admin untuk menyeleksi calon siswa 

penerima beasiswa; 

3. Sistem ini secara otomatis mengolah data dan membuat perangkingan data 

calon penerima beasiswa. Dari hasil tersebut akan memberikan 

rekomendasi pengambilan keputusan; 

4. Sistem ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Hypertext 

Preprocessor (PHP) dan MySQL sebagai Database Mangement System 

(DBMS). 

5. Sistem pendukung keputusan ini dibangun menggunakan metode Profile 

Matching. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu sistem dalam 

pengambilan keputusan penerima beasiswa bagi siswa yang berprestasi di SMK 

Negeri 1 Pinrang berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

1. Bab I Pendahuluan 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

 Berisi Tinjauan Pustaka : menggambarkan tentang metode dan teknik 

yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa 

atau mirip penelitian. 

 Dasar Teori : Berisi teori dasar yang mendukung penulisan karya ilmiah 

3. Bab III Analisis dan Perancangan Sistem 

Berisi kerangka untuk penyelesaian masalah. 

4. Bab IV Implementasi dan Pembahasan 

Berisi cuplikan implementasi sistem yang sudah dibuat. 

5. Bab V Penutup 

 Kesimpulan berisi hasil dari penelitian yang menjawab batasan, tujuan, 

kelemahan sistem mengacu pada implementasi sistem. 

 Saran berisi alternatif pengembangan atau lebih lanjut


