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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari sistem informasi, khususnya untuk 

sistem pendukung keputusan [1]. Sistem pendukung yang dimaksud ini berarti program 

yang dirancang khusus untuk membantu pengambilan keputusan. Orang-orang yang 

membantu pengambilan keputusan ini adalah mereka yang mempunyai peran dan 

tanggung jawab tentang keputusan yang diambil, misalnya: manajer, direktur, dan staf 

lainnya. Dengan adanya sistem yang mampu membantu untuk menentukan keputusan, 

keputusan yang diambil akan lebih objektif. Hal tersebut akan berperan penting 

terhadap pengambilan keputusan yang tepat sasaran pada sebuah kasus atau masalah. 

Universitas Pelita Harapan (UPH) yang berlokasi di daerah Banten, Karawaci 

merupakan salah satu universitas swasta di Indonesia yang memiliki student-athlete 

yang berprestasi setiap tahunnya, terutama untuk cabang olahraga Bola Basket. Tim 

basket Universitas Pelita Harapan atau yang biasa disebut UPH Eagles telah menjuarai 

Liga Mahasiswa tingkat nasional berturut-turut dalam 4 tahun terakhir. Hal ini menjadi 

alasan jika setiap tahunnya jumlah calon Student-Athelete semakin meningkat. Karena 

semakin meningkat, penyeleksian beasiswa atlet di UPH akan mengalami masalah yaitu 

semakin ketatnya proses penyeleksian. Penilaian selama ini hanya berdasarkan 

observasi yang diperoleh saat tryout. Untuk menghasilkan penerima beasiswa yang 

sesuai dengan yang diinginkan, maka diperlukan analisa penilaian untuk memperoleh 

data tersebut.  

Proses pemilihan calon Student-Athlete berprestasi merupakan permasalahan 

yang melibatkan banyak komponen atau kriteria yang dinilai (multi-kriteria), sehingga 

dalam penyelesaiannya diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan yang didukung 

dengan metode multikriteria. Salah satu metode sistem pendukung keputusan yang 

multi-kriteria adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP ini cukup efektif dalam 

menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan[1]. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana menerapkan metode AHP untuk membantu membuat keputusan 

penerimaan calon student-athlete bola basket? 

2) Bagaimana metode AHP dapat memberikan solusi dalam pemilihan student-athlete 

bola basket? 

3) Bagaimana model sistem pendukung keputusan pemilihan student-athlete yang 

berbasis komputer menggunakan metode AHP? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun aplikasi ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut: 

1) Hanya terdapat 1 jenis user. 

2) Sistem ini hanya untuk membantu memberikan alternatif berdasarkan perangkingan. 

3) Aplikasi ini hanya dapat dijalankan dengan 5 kriteria dan 5 kandidat. 

4) Kriteria pemilihan pengambilan keputusan yang digunakan merupakan hasil dari 

wawancara dengan Coach Cesar Wilhelem (Head of Internal Sport Program 

Development of UPH). 

5) Metode sistem pendukung keputusan dilakukan dengan menggunakan metode AHP. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tugas akhir ini memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1) Menerapkan metode AHP dalam mengembangkan sistem pendukung keputusan 

yang dapat membantu pemilihan calon student-athlete bola basket di Sport 

Department UPH. 

2) Mengembangkan suatu prototype sistem pendukung keputusan untuk pemilihan 

student-athlete berprestasi menggunakan metode AHP. 
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1.5       Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tugas akhir ini memiliki 

manfaat sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kualitas student-athlete di UPH, terutama pada cabang olahraga bola 

basket agar mendapatkan pemain yang terbaik setiap tahunnya. 

2) Memberikan hasil analisis berupa informasi berdasarkan data yang diperoleh 

sehingga memberikan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan. 

Contohnya: Dari hasil akhir analisa antara perbandingan kandidat-kandidat tersebut 

dapat digunakan untuk memperkirakan besar beasiswa yang akan diberikan. 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian aplikasi ini, ada beberapa tahap metode penelitian 

yang harus dilalui yaitu: 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1) Observasi 

Melakukan observasi di lapangan basket UPH untuk mengumpulkan data, 

Misalnya, seberapa cepat atlet tersebut bisa berlari, seberapa kuat atlet tersebut bisa 

bertahan, dan sebagainya. Data calon student-athlete yang diperoleh akan diolah 

menjadi informasi untuk menghasilkan output yang di inginkan. 

2) Wawancara 

Melakukan wawancara kepada coach Cesar Wilhelem selaku asisten pelatih. 

3) Studi Literatur 

Mengumpulkan informasi mengenai teori – teori yang berkaitan dengan sistem 

pendukung keputusan melalui buku, jurnal, maupun situs-situs internet yang dapat 

dijadikan pedoman atau referensi untuk melakukan penelitian. 

4) Desain 

Desain dan perancangan sistem akan berbasiskan website sesuai dengan kebutuhan 

informasi yang sudah didapat. 

5) Testing 

Melakukan pengujian sistem dan menganalisis hasil yang telah dibuat. 

6) Implementasi 

Sistem ini dapat digunakan oleh Sport Department UPH untuk penerimaan calon 

student-athlete. 
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1.7  Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini disusun dengan kerangka sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan 

tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II menjelaskan berbagai landasan teori yang akan digunakan dalam proses 

perancangan dan pembuatan aplikasi. 

BAB III SISTEM SAAT INI 

Bab III membahas mengenai sistem penyeleksian saat ini dan kendala yang dihadapi 

dan gambaran sistem saat ini. 

BAB IV SISTEM USULAN 

Bab IV ini akan dibahas mengenai analisis masalah, kebutuhan, dan perancangan sistem 

yang akan dibangun. 

BAB V PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab V ini membahas tentang rangkuman implementasi dan pengujian sistem yang telah 

di bangun. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab VI membahas mengenai kesimpulan dari pembuatan sistem baru dan saran untuk 

pengembangan selanjutnya sehingga menghasilkan sistem yang lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

  




