
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
1.1. Latar Belakang 

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang 

dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

 
Dosen tetap bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik 

tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Dosen tetap yang berkualitas dapat 

ditentukan dari segi kecerdasan, kerja keras, respon dan produktifitasnya, 

sehingga untuk memilih dosen tetap yang terbaik harus dibuat sebuah sistem 

pendukung keputusan yang bertujuan mempermudah dan mempercepat 

pengolahan informasi yang pada akhirnya para dosen tetap dapat mengintrospeksi 

diri dan termotivasi untuk menjadi dosen tetap yang mampu bersaing dengan 

perguruan tinggi lain, serta menjadi informasi yang berharga bagi perguruan 

tinggi khususnya STKIP Muhammadiyah Pringsewu untuk menentukan prioritas 

pengembangan menuju daya saing perguruan tinggi berbasis keunggulan lokal. 

 
Pemilihan dosen tetap terbaik pada STKIP Muhammadiyah Pringsewu 

merupakan program kerja tahunan yang senantiasa diwujudkan guna memberikan 
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penghargaan kepada dosen tetap yang terpilih agar menjadi panutan bagi dosen-

dosen lainnya. Permasalahannya sendiri dalam pelaksanaan pemilihan dosen tetap 

terbaik yaitu bagaimana cara mengambil keputusan atas siapa yang berhak 

menjadi dosen tetap terbaik karena berbagai hal seperti banyaknya dosen tetap 

yang layak menjadi yang terbaik dan banyaknya unsur dan kriteria yang harus 

dipertimbangkan untuk menyimpulkan keputusan. 

 
 Berdasarkan latar belakang diatas perlu diusulkan suatu sistem yang dapat 

membantu memfasilitasi pihak STKIP Muhammadiyah Pringsewu dalam 

mengelola sistem pendukung keputusan pemilihan dosen tetap terbaik agar 

pengolahan datanya lebih mudah, cepat serta akurat dan untuk itu penulis tertarik 

untuk memberikan gagasan dengan mengangkat judul “Aplikasi Sistem 

Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Dosen Tetap Terbaik (Studi Kasus pada 

STKIP Muhammadiyah Pringsewu).” 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah pokok dalam 

penelitian ini adalah bagaimana melakukan pemanfaatan teknologi komputer 

dengan menciptakan suatu sistem pendukung keputusan yang dapat membantu 

pihak STKIP Muhammadiyah Pringsewu dalam mengambil keputusan atas 

pemilihan dosen tetap terbaik? 

 
1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis 

membatasi permasalahan yang akan dibahas dan hanya membahas mengenai 
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penggunaan metode SAW (Simple Additive Weighting) dalam pemilihan dosen 

tetap terbaik pada STKIP Muhammadiyah Pringsewu. 

 
1.4. Keaslian Penelitian 

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian pada 

STKIP Muhammadiyah Pringsewu: 

a) Jasril, Sonya Meitarice (2012), melakukan penelitian tentang Sistem 

Pendukung Keputusan Pemilihan Dosen Teladan Menggunakan 

Metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process (F-AHP) (Studi Kasus: 

BPPM UIN Suska Riau). Pengambilan keputusan berfokus pada 

pemilihan dosen teladan menggunakan metode F-AHP. 

b) Sri Eniyati dan Rina Candra Noor Santi (2010), melakukan penelitian 

tentang Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Prestasi 

Dosen Berdasarkan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 

Pengambilan keputusan berfokus pada penilaian prestasi dosen. 

c) Sri Eniyati (2012), melakukan penelitian tentang Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan Dosen Berprestasi Menggunakan Metode AHP 

(Studi kasus pada UNISBANK Semarang). Pengambilan keputusan 

berfokus pada pemilihan dosen berprestasi menggunakan metode 

AHP. 

d) Indriyati (2013), melakukan penelitian tentang Pemilihan Dosen 

Berprestasi Dengan Metode TOPSIS. Pengambilan keputusan 

berfokus pada pemilihan dosen berprestasi menggunakan metode 

TOPSIS. 
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e) Sumiati dan Shodik Nuryadin (2012), melakukan penelitian tentang 

Sistem Pendukung Keputusan dalam Menentukan Penilaian Kinerja 

Dosen dengan Metode Fuzzy Database Model Mamdani. Pengambilan 

keputusan berfokus pada penentuan penilaian kinerja dosen 

menggunakan metode Fuzzy. 

 
Berdasarkan penelitian diatas, perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah: 

1. Masalah pokok penelitian tentang pemilihan dosen tetap terbaik. 

2. Sistem pengambilan keputusan menggunakan metode SAW (Simple 

Additive Weighting). 

 
1.5. Tujuan Penelitian 

Membangun aplikasi teknologi komputer untuk membuat sistem 

pendukung keputusan yang dapat mempermudah bagi STKIP Muhammadiyah 

Pringsewu dalam memilih dosen tetap terbaik. Menghasilkan sistem informasi 

berbasis database, sehingga waktu yang digunakan dalam proses pengolahan data 

pemilihan dosen tetap terbaik dapat lebih cepat, tepat dan akurat. 

 
1.6. Manfaat yang diharapkan 

Mempercepat proses pengambilan keputusan atas pemilihan dosen tetap 

terbaik sehingga waktu yang dibutuhkan untuk proses penyampaian informasi 

lebih effektif. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam pengembangan 

dan pemanfaatan teknologi yang ada untuk mengurangi kesalahan dalam sistem 

pendukung keputusan yang selama ini terjadi. 




