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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkuliahan merupakan salah satu jenjang pendidikan yang harus ditempuh 

untuk mendapatkan pemahaman lebih mengenai suatu bidang. Banyaknya tempat 

perkuliahan yang hadir menjadikan calon mahasiswa kesulitan dalam menentukan 

pilihan perguruan tinggi. Bukan perkara mudah bagi para siswa sekolah menengah 

atas (SMA) yang akan lulus dalam menentukan perguruan tinggi mana dan 

jurusan apa yang harus mereka pilih. (BI Purwantari, 2011) 

Kualitas suatu perguruan tinggi tidak terlepas dari beberapa faktor 

diantaranya adalah fasilitas yang lengkap, akreditasi yang baik, biaya yang 

terjangkau, dan prestasi yang gemilang. Dalam memilih tempat kuliah, setiap 

calon mahasiswa memiliki prioritasnya masing-masing. (A Yani Ranius,2014) 

Banyaknya calon mahasiswa yang merantau dari tempat asalnya dan 

berpindah ke daerah Jakarta dan sekitarnya untuk mencari tempat kuliah, 

menjadikan perguruan tinggi di sekitar daerah Jabodetabek pilihannya. Namun, 

karena minimnya informasi menjadikan calon mahasiswa kesulitan dalam 

menentukan tempatnya akan berkuliah. Seperti yang banyak orang ketahui, 

pemilihan tempat berkuliah bagi calon mahasiswa merupakan titik yang paling 

kritis untuk menata masa depan bagi calon mahasiswa tersebut, sehingga tidak 

boleh sampai calon mahasiswa salah memilih perguruan tinggi. 

Website merupakan tempat mendapatkan informasi yang bisa diakses di 

mana saja dan kapan saja. Responsive Website Design (RWD) adalah sebuah 
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pendekatan dari web development yang menciptakan perubahan yang dinamis 

pada penampilan website, tergantung pada ukuran layar dan orientasi dari 

perangkat yang digunakan. RWD adalah salah satu pendekatan untuk mengatasi 

masalah dalam mendesain tampilan agar sesuai untuk perangkat-perangkat yang 

dimiliki pengguna. (Schade, 2014) 

Penelitian mengenai sistem pendukung keputusan atau decision support 

system dalam pemilihan perguruan tinggi sudah pernah dilakukan oleh Etika 

Kartikadarma dan Farikh Al Zami dalam penelitiannya yang berjudul “Desain 

Perangkat Lunak Pendukung Keputusan Pemilihan Perguruan Tinggi Bagi Siswa 

SMA Tingkat Akhir”. Dalam penelitiannya, Etika Kartikadarma dan Farikh Al 

Zami menggunakan algoritma AHP (Proses Analitik Hirarkik) dalam 

menyelesaikan permasalahan dan perhitungan untuk pemilihan perguruan tinggi 

dan membandingkannya dengan perguruan tinggi lainnya. 

Penelitian lainnya yang menggunakan algoritma fuzzy logic adalah 

penelitian Sherly Jayanti dan Sri Hartati yang berjudul “Sistem Pendukung 

Keputusan Seleksi Anggota Paduan Suara Dewasa Menggunakan Metode Fuzzy 

Mamdani”, dengan menerapkan fuzzy logic metode Mamdani berhasil dengan 

cukup baik memberikan bantuan dalam membuat keputusan dalam penerimaan 

anggota paduan suara.(Sherly Jayanti,2012) Penggunaan algoritma fuzzy logic 

merupakan salah satu alternatif dalam mendukung perhitungan pada decision 

support system yang memiliki basis metode rule IF-THEN-ELSE, sehingga 

mudah dimengerti dan diterapkan ke dalam sistem, namun menghasilkan 

perhitungan yang baik dan cukup akurat. 
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Berdasarkan alasan di atas dengan permasalahan sulitnya calon mahasiswa 

memilih tempat kuliah menjadikan latar belakang dalam pembuatan decision 

support system menggunakan algoritma fuzzy logic ini. Penelitian dan 

pembangunan sistem ini diharapkan mampu membantu calon mahasiswa 

membuat keputusan dalam pemilihan perguruan tinggi tempatnya akan berkuliah. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, masalah yang diteliti adalah 

bagaimana membangun sebuah sistem yang dapat memberikan saran atau 

feedback yang baik untuk membantu calon mahasiswa dalam menentukan tempat 

kuliah yang tepat atau menyerupai yang diharapkan dan dibutuhkan? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat batasan atau ruang lingkup. Batasan-batasan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, yaitu : 

 Perguruan Tinggi yang masuk dalam sistem hanya 20 Perguruan Tinggi 

Swasta Indonesia yang dipilih secara random sample yang ada di wilayah 

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). 

 Dari 20 Perguruan Tinggi Swasta tersebut dipilih 20 jurusan untuk 

program studi S1 atau setara secara random sample. 

Penentuan 20 sampel Perguruan Tinggi Swasta diambil dari populasi yang 

ada dengan perhitungan rumus Slovin pada Bab 2.6 dijabarkan cara 

memperolehnya. 
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Selain batasan masalah diatas, terdapat batasan data dan variabel yang 

diteliti dari sistem ini, yaitu : 

 Biaya kuliah estimasi total yang mencakup biaya semester pokok 8 – 10, 

biaya sks, biaya pangkal atau biaya gedung, dan biaya lain-lain (fasilitas, 

praktek, dan orientasi). 

 Fasilitas yang mencakup wifi, kantin, perpustakaan, aula, auditorium, 

ruang kesehatan, ruang ibadah, student lounge, bisnis incubator, dan 

lapangan olahraga. 

 Prestasi akademik tingkat nasional atau internasional dari periode Januari 

2010 – April 2015 dengan peringkat satu, dua, dan tiga. 

 Akreditasi yang didasarkan pada masing-masing jurusan setiap perguruan 

tinggi dari Ban-PT. 

Pemilihan variabel didasarkan pada penelitian sebelumnya mengenai 

“Sistem Pendukung Keputusan Memilih Perguruan Tinggi Swasta di Palembang 

Sebagai Pilihan Tempat Kuliah” (A Yani Ranius,2014), dengan ditambahkan 

variabel baru, yaitu prestasi akademik. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sebuah decision support 

system dalam membuat keputusan memilih perguruan tinggi dengan memberikan 

rekomendasi atau feedback yang tepat sesuai perhitungan dan kebutuhan dari user.  
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat bagi pengguna sistem ini adalah user dapat menentukan tempat 

kuliah atau perguruan tinggi yang sesuai ataupun menyerupai dengan kriteria yang 

diinginkan dan dibutuhkan.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan skripsi ini adalah : 

 BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini, serta sistematika 

dari penulisan laporan dari penelitian ini. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai dasar-dasar teori serta metode yang digunakan 

sebagai landasan dalam merancang dan membangun sistem dalam 

penelitian ini. 

 BAB III METODE DAN PERANCANGAN APLIKASI 

Bab ini berisi tentang metode penelitian, perancangan aplikasi melalui 

data flow diagram, flowchart diagram, entity relathionship diagram, 

struktur tabel, dan rancangan interface. 

 BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

Bab ini berisi mengenai spesifikasi dalam membangun sistem, 

implementasi sistem dan uji coba sistem terhadap hasil keluaran atau 

output. 
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 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang telah dicapai melalui penelitian ini, 

serta saran pengembangan sistem terhadap penelitian lebih lanjut.
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