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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Warung internet (warnet) Equator merupakan salah satu tempat usaha yang 

menawarkan layanan jasa bagi konsumen yang ingin menggunakan fasilitas 

koneksi internet. Dalam kegiatannya, Warnet Equator juga menjadi tempat Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa-siswa SMK. Pendaftaran PKL di Warnet Equator 

didahului dengan proses seleksi. Dalam rentang waktu tahun 2016 - 2017 telah ada 

siswa-siswi dari 5 sekolah yang mendaftar sebagai peserta PKL di Warnet Ekuator 

dengan rata-rata jumlah siswa sebanyak  3 sampai 4 siswa untuk setiap sekolah. 

Banyaknya siswa yang mendaftar sebagai siswa PKL di Warnet Equator 

serta keterbatasan kuota PKL yang tersedia telah menjadi masalah tersendiri bagi 

Warnet Equator dalam menentukan siapa saja yang layak untuk diterima. Untuk 

mengatasi masalah tersebut diperlukan dukungan Sistem Pendukung Keputusan 

(SPK) untuk membantu menentukan siswa PKL yang harus diterima. 

Penelitian ini akan membuat sebuah aplikasi menggunakan SPK guna 

membantu manajemen Warnet Equator dalam proses penerimaan siswa PKL. 

Kriteria yaang digunakan untuk menentukan penerimaan siswa PKL adalah (1) 

Nilai Kejuruan Sekolah, (2) Wawasan Teknologi, (3) Kesehatan, (4) Penampilan, 

dan (5) Wawancara. Adapun metode SPK yang akan digunakan adalah Metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP).  

Adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu memberikan penilaian 

yang terukur pada proses penerimaan siswa PKL di Warnet Ekuator. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merekayasa sebuah aplikasi SPK menggunakan metode AHP 

untuk memutuskan penerimaan siswa PKL di Warnet Equator. 

1.3 Ruang Lingkup 

Adapun Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah.  

1. Aplikasi SPK yang dibangun adalah aplikasi berbasis WEB.  

2. Kriteria SPK yang digunakan adalah (1) Nilai Kejuruan Sekolah, (2) 

Wawasan Teknologi, (3) Kesehatan, (4) Penampilan, dan (5) 

Wawancara 

3. Data yang menjadi alternatif untuk pengujian apliksi SPK ini adalah 

data calon siswa PKL tahun  2016 sampai 2017 sebanyak 15 orang. 

4. Aplikasi ini menyedikan interaksi bagi 3 entitas user yaitu (1) 

Manajer, (2) Admin PKL dan (3) Siswa. 

5. Manajer adalah pihak yang diberikan hak pada sistem untuk (1) 

melihat hasil SPK, (2) mengentri nama-nama siswa yang dipilih. 

6. Admin PKL adalah pihak yang diberikan hak untuk (1) mengentri data 

siswa PKL, (2) mengentri nilai kriteria untuk masing-masing siswa  

(3) mengentri kriteria yang diberikan manajer, (4) mengentri nilai 

skala perbandingan AHP, (5) membandingkan masing-masing 

kriteria, (6) membandingkan masing-masing alternatif, (7) melihat 

hasil SPK, dan (8) melihat nama-nama siswa yang dipilih oleh 

manajer. 
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7. Siswa adalah pihak yang diberikan hak untuk melihat nama-nama 

siswa yang dipilih oleh manajer. 

8. Tingkat akurasi dari aplikasi ini (dalam menghasilkan keputusan 

siswa PKL) akan diuji dengan cara membandingkan hasil perhitungan 

aplikasi dengan hasil perhitungan manual menggunakan Spreadsheet. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah membangun aplikasi SPK menggunakan 

metode AHP untuk menghasilkan nama-nama calon siswa PKL yang akan 

melakukan kerja praktek di Warnet Ekuator berdasarkan tingkat kesesuaian 

terhadap kriteria yang ada. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah aplikasi yang dibangun dapat 

mempermudah manajer Warnet Equator memilih siswa PKL yang sesuai dengan 

kebutuhan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini materi-materi yang tertera pada 

laporan ini dikelompokkan 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 penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini berisikan teori berupa pengertian dan definisi yang diambil dari 

kutipan buku berkaitan dengan penyusunan laporan serta beberapa literature 

review yang berhubungan dengan penelitian. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisikan mengenai analisis Sistem dan kebutuhan sistem meliputi 

kebutuhan input, kebutuhan output, kebutuhan perangkat keras, kebutuhan 

perangkat lunak, analisis pengguna, penjelasan tentang siswa PKL, 

penilaian kriteria, perancangan sistem, diagram konteks, diagram alir data, 

rancangan tabel, relasi tabel, perancangan antar muka, rancangan form data 

kriteria dan bobot, rancangan form penilaian dan rancangan laporan data 

siswa PKL. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan analisa sistem yang diuslkan dengan menggunakan 

diagram alir data, relasi tabel dan flowchart dari sistem yang 

diiplemntasikan, serta pembahasan sistem secara detail seperti yang ada 

dibab sebelumnya, dijarkan secara satu persatu menerapkan kosep sesudah 

adanya sistem yang diusulkan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan implementasi sistem 

yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


