
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Dunia teknologi yang semakin pesat, orang beranggapan bahwa yang 

penting adalah status akademik, kenyataannya hal tersebut tidak lebih dari sekadar 

faktor pendukung untuk melengkapi persyaratan administratif untuk bisa bekerja 

di perusahaan. Satu hal yang harus diperhatikan adalah sejauh mana penguasaan 

skill atau kemampuan dalam menjalani bidang yang ditekuni. Strategi dalam 

karier tidak hanya karena faktor external tetapi juga karena faktor internal. 

Beberapa kemampuan yang harus dimiliki agar karir semakin baik yaitu 

sifat kepemimpinan, kemampuan interaksi antar manusia, kemampuan mengelola 

diri, dan kemampuan berpikir analisis. Kemampuan-kemampuan tersebut 

merupakan soft skill yang salah satunya dapat diperoleh melalui organisasi/ 

lembaga kemahasiswaan. Perguruan tinggi selain menjadi tempat pengembangan 

ilmu pengetahuan telah menyediakan lembaga atau organisasi kemahasiswaan 

agar kan softskill, salah satu contohnya adalah unit kegiatan mahasiswa. UKM 

merupakan lembaga kemahasiswaan yang menjadi wadah aktivitas mahasiswa 

untuk mengembangkan minat, bakat, dan keahlian bagi para anggotanya. 

Kedudukan lembaga ini berada pada wilayah universitas yang secara aktif 

mengembangkan sistem pengelolaan organisasi secara mandiri (Harahap, 2015). 

Proses seleksi penilaian semacam ini dapat menimbulkan masalah seperti 

lamanya proses penentuan dan hasil penentuan yang kurang tepat karena 

kurangnya ketelitian saat seleksi dan kebingungan tim seleksi dalam mengambil 

keputusan yang disebabkan oleh banyaknya jumlah calon anggota. Selain itu tidak 
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ada panduan seleksi membuat sistem seleksi dari tahun ke tahun terdapat 

perbedaan, baik dari kriteria penilaian maupun perhitungan bobot penilaian. 

Kajian yang mendalam tentang proses seleksi anggota diperlukan agar dapat 

mengatasi masalah tersebut. Proses seleksi anggota merupakan bentuk pemilihan 

alternatif terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Pada SPK terdapat beberapa 

metode dalam menetapkan suatu alternatif terbaik dari ketentuan alternatif 

berdasarkan kriteria tertentu, contohnya metode AHP. AHP menggabungkan 

pertimbangan dan penilaian pribadi untuk menyusun hirarki masalah berdasarkan 

logika, intuisi, dan pengalaman untuk memberikan pertimbangan (Vikasari, 

2014). 

Sistem seleksi tersebut menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian 

menggunakan metode AHP. Metode AHP digunakan untuk menghasilkan bobot 

kriteria berdasarkan input tingkat kepentingan kriteria, kemudian melakukan uji 

tingkat konsistensi terhadap matriks perbandingan berpasangan. Suatu sistem 

teknologi informasi yang memberikan lima peran didalam organisasi yang 

dibutuhkan antara lain meningkatkan efisiensi organisasi, efektifitas yang berjalan 

di organisasi, komunikasi, kolaborasi antar organisasi, dan kompetitif dalam 

melaksanakan tanggung jawab organisasi.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas maaka 

peneliti  tertatik mengambil penelitian skripsi dengan judul “SISTEM 

PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN PEREKRUTAN CALON 

ANGGOTA BARU UNIT KEGIATAN MAHASISWA KOTA BATAM 

MENGGUNAKAN METODE AHP”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diambil pemecahan masalah kebutuhan 

sistem ini memiliki rumusan masalah antara lain:  

a. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan dalam organisasi 

untuk penelitian Calon Anggota Baru Unit Kegiatan Mahasiswa 

Muslim Politeknik Batam? 

b. Bagaimana penerapan Analytical Hierarchy Process untuk 

perbandingan penyeleksian Anggota Baru Unit Kegitan Mahasiswa 

Muslim Politeknik Batam? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah antara lain sebagai berikut: 

a. Sistem Pendukung Keputusan dibuat dalam bagian Unit Kegiatan 

Mahasiswa Muslim Politeknik Batam. 

b. Kriteria yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini antara 

lain kejujuran, loyalitas, komitmen, dan kedisiplinan.  

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem 

pendukung keputusan” dengan menerapkan metode AHP untuk membantu 

penilaian seleksi anggota UKM. 

Manfaat dari penelitian adalah dapat mengembangkan suatu aplikasi yang 

tersistem secara akurat maupun teroganisir dapat membantu memberikan bahan 

pertimbangan dalam penyeleksian suatu nilai seleksi yang secara alternatif dapat 

membantu menambah wawasan organisasi. 
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1.5 Ruang Lingkup 

Penelitian tugas akhir ini akan dilakukan beberapa pembatasan ruang 

lingkup agar dalam pelaksanaanya tidak keluar dari target yang didapatkan 

sebagai berikut: 

1. Data yang dihasilkan sebagai sampel penelitian adalah data seleksi 

anggota UKM Ikatan Mahasiswa Muslim Politenik Negeri Batam 

periode 2018-2019. 

2. Kriteria seleksi yang digunakan dalam sampel adalah tes tertulis, tes 

lisan, tes praktik, tes daily, dan kehadiran setiap calon anggota. 

3. Sistem yang dibangun menghasilkan data tingkatan calon anggota 

yang memiliki nilai preferensi alternatif tertinggi hingga nilai 

preferensi alternatif terendah. 

4. Aplikasi sistem hanya dapat diakses melalui web browser. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, serta 

sistematika penulisan yang dibuat. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang keseluruhan dari teori-teori yang 

digunakan dalam pengerjaan penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 
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Pada bab 3 ini membahas bagaimana dalam perancangan sistem 

dan kebutuhan sistem yang akan dirancang dengan meliputi 

kebutuhan rancangan perangkat lunak dan perangkat keras yang 

dibutuhkan, hasil dari input dan output, penjelasan rancangan 

sistem, diagram konteks penyelesaian, diagram alur kerja sistem, 

dan melakukan perbandingan yang dibutuhkan. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Pada bab ini menjelaskan bagaimana analisa sistem yang akan 

dirancang mulai dari implementasi dari tampilan pembahasan 

sistem secara detail dalam menjabarkan konsep setelah adanyanya 

sistem. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menjelaskan hasil dan saran yang dibutuhkan dalam 

pendapat yang diperoleh sehingga dapat memberikan masukkan 

kepada si penulis penelitian. 
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