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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi dan era komunikasi saat ini ditandai oleh banyaknya manusia 

yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia. Manusia dalam kehidupan sehari-hari sering menemui masalah dalam 

pengambilan keputusan. Sekarang ini teknologi mulai dikembangkan sistem yang 

dapat membantu menentukan alternatif terbaik dalam suatu permasalahan, yaitu 

sistem pendukung keputusan (SPK). Di dalam sistem pendukung keputusan 

terdapat alternatif, kriteria dan bobot yang digunakan untuk menentukan hasil 

yang terbaik. 

Kegiatan audit mutu internal kinerja akademik merupakan salah satu siklus 

sistem penjaminan mutu internal yang diselenggarakan sebagai kebutuhan 

organisasi untuk memberikan penjaminan mutu internal. Lembaga Penjaminan 

Mutu masih menggunakan cara manual dalam proses penilaian audit mutu internal 

kinerja akademik program studi yaitu dengan menghitung skor setiap kriteria 

menggunakan microsoft excel. Proses penilaian secara manual sangat mungkin 

terjadi kesalahan dalam menghitung setiap kriteria, serta memakan waktu lama 

dalam proses perhitungannya. Lembaga Penjaminan Mutu telah menetapkan 

indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja akademik program studi terbaik.  

Saat ini belum ada aplikasi khusus yang digunakan untuk penilaian kinerja 

akademik program studi  di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oleh karena 

itu, akan dikembangkan sebuah sistem pendukung keputusan menggunakan 
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metode SAW (Simple Additive Weighting). Metode ini telah dilakukan dalam sistem 

pendukung keputusan pemilihan perusahaan asuransi (Attaufiq, 2015) dan terbukti 

efektif. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mencari penjumlahan 

terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Kriteria 

dalam pemilihan kinerja akademik program studi tidak memiliki tingkat 

kepentingan dan bobotnya bersifat benefit,  maka  dalam penelitian ini akan 

dibangun sebuah sistem pendukung keputusan kinerja akademik program studi 

yang berbasis komputer menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana membuat sistem pendukung keputusan untuk 

pemilihan kinerja akademik program studi terbaik di Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). 

 

C. Batasan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada: 

1.  Kriteria seperti yang ditetapkan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. Pada periode pertama ada 30 kriteria dan 

periode kedua terdapat 35 kriteria. 

2. Sistem ini hanya berlaku pada ruang lingkup intern pihak Lembaga Penjaminan 

Mutu. 
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