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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Beasiswa  adalah  merupakan  bentuk  penghargaan  terhadap  siswa  

maupun  mahasiswa  selama  menjalani  pendidikan.  Pemberian  beasiswa  ini  

diberikan  oleh  lembaga  pendidikan  maupun  pihak  luar  kepada  mereka  

yang  berprestasi  namun  kurang  mampu  dalam  menyelesaikan  

pendidikannya. 

 

 Dalam  rangka  meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Kabupaten  

Puncak  Papua  dan  memotifasi  mahasiswa dan mahasiswi  asli  puncak papua  

agar  lebih  giat  belajar  dan mendapat  banyak  prestasi  dalam banyak  bidang 

maka  Dinas  Sosial  memberikan  bantuan  beasiswa  bagi  putra dan putri  asli  

daerah  yang   sedang  melanjutkan  studi  di  perguruan  tinggi.  Faktor-faktor  

umum  yang digunakan  oleh  penentu  penerima  beasiswa  adalah  faktor  

akademis  (nilai  indeks  prestasi  komulatif  atau  IPK),  pendapatan  dan  

tanggungan  orangtua, prestasi  dan lain-lain.   

 

 Setiap  tahun  jumlah  pendaftar  beasiswa  pada  Dinas Sosial  Puncak  

Papua  semakin  meningkat. Menurut data dinas sosial tahun 2018 penerima 

bantuan studi kabupaten puncak berjumlah sekitar 1355 mahasiswa  da nada 

kemungkinan akan terus bertambah.  Pihak  pengelola  harus  melakukan  proses  

seleksi  yang  masih  menggunakan  metode intuisi,  yaitu pengelola  beasiswa  
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membadingkan  data-data  pelamar  beasiswa  kemudian  memilih  calon 

penerima,  sehingga  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama.  Dengan  

pertimbangan  tersebut  maka  diperlukan  suatu  sistem  yang  dapat  

mempermudah  dan  mempercepat  proses  seleksi. 

 

 Ada  beberapa  metode  pengambilan  keputusan  yang  dapat  membantu  

permasalahan  diatas,  salah  satu  metode  yang  dikenal  adalah  Pencocokan  

Profil  (Profile  Matching).  Metode  Profile  Matching adalah  sebuah  

mekanisme  pengambilan  keputusan  dengan  mengasumsikan  bahwa  terdapat  

tingkat  variabel  predikator  yang  ideal  yang  harus  dimiliki  oleh  calon  

penerima  beasiswa,  bukannya  tingkat  minimal  yang  harus  dipenuhi  atau  

dilewati.  Dalam  Profile  Matching,  dilakukan  indentifikasi  terhadap  para  

calon  penerima  beasiswa  yang  baik  maupun  buruk.  Para  calon  penerima  

beasiswa dalam  kelompok  tersebut  diukur  menggunakan  beberapa  kriteria  

penilaian. Jikalau  calon  penerima  beasiswa yang  diukur  meiliki  kriteria  yang  

mendekati  kriteria pada  profil  ideal  yang  ditetapkan  maka  calon  penerima 

beasiswa bisa  menerima  beasiswa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut “Bagaimana menerapkan metode Profile matching untuk 

melakukan seleksi  penerima beasiswa di Dinas Sosial Kabupaten Puncak Papua 

berbasis web”. 
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1.3 Ruang Lingkup 

Untuk  memfokuskan  pada  tujuan  penelitian  maka  penulis  membatasi  

ruang  lingkup  penelitian  ini.  Adapun  yang  menjadi  ruang  lingkup  adalah  

sebagai  berikut:  

1. Aplikasi  ini dibuat  untuk  menentukan  calon  penerima  beasiswa  

bagi putra  dan  putri  asli  Kabupaten  Puncak  Papua. 

2. Data-data mahasiswa yang digunakan untuk perhitungan  diambil  

dari  Ikatan  Pelajar  dan  Mahasiswa  Puncak Papua  (IPMAP)   

Jogjakarta tahun 2018. 

3. Dalam  proses melakukan seleksi terdapat  beberapa kriteria  untuk 

menentukan penerima beasiswa  yaitu: 

a. Nilai IPS   

b. Nilai IPK 

c.  pekerjaan  orangtua,   

d. tanggungan  orangtua   

e. penghasilan  orangtua,   

f. biaya studi di kampus. 

g. Sertifikat prestasi 

4. Proses seleksi menggunakan metode Profile Matching. 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalaah membantu mempercepat dan mempermudah 

proses pelaksanaan seleksi beasiswa kabupaten puncak papua menggunakan 

metode profile matching. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah mempermudah dan mempercepat  

proses perhitungan dalam seleksi beasisiwa kabupaten puncak papua 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan skripsi dengan judul “PENERAPAN METODE PROFILE 

MATCHING DALAM PENYELEKSIAN BEASISWA MAHASISWA 

KABUPATEN PUNCAK PAPUA BERBASIS WEBSITE” disusun guna memberi 

gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang pokok yang menjadi latar belakang permasalahan yang 

diambil, menguraikan rumusan masalah yang dihadapi, menentukan ruang lingkup 

masalah untuk membatasi aplikasi, menentukan tujuan, manfaat dan kegunaan 

sistem, serta sistematika penulisan. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 Membahas mengenai tinjauan pustaka yaitu mengacu penelitian-penelitian 

yang ada sebelumnya dengan meninjau kelebihan dan kekurangan dari penelitian 

tersebut sehingga dapat digunakan sebagai refrensi. Sedangkan dasar teori berisi 

konsep dasar serta teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang 

digunakan untuk mendukung proses analisis permasalahan. Selain itu memberikan 

gambaran teknologi-teknologi yang digunakan sebagai pendukung penelitian yang 

akan dilakukan. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

 Menganalisis sistem dalam aplikasi yang dibangun dimulai dari aspek-

aspek yang berkaitan serta merancang sistem dimulai dari segi analisis kebutuhan, 

terdiri dari kebutuhan masukan, proses,  keluaran, perangkat keras, dan perangkat 

lunak, selanjutnya berisi tentang pemodelan-pemodelan dengan diagram-diagram, 

sampai berisi desain tampilan yang dapat mempermudah pengguna layanan dalam 

penggunaan sistem. 

 

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 Berisi kesimpulan serta menjawab permasalaan yang dihadapi sampai 

mengetahui keunggulan dan kekurangan dari sistem yang dirancang dengan yang 

sudah ada, serta hasil implementasi dalam pembuatan aplikasi ini. 
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BAB 5 PENUTUP 

 Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah 

dilakukan. 

 


