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1.1 Latar Belakang 

 

Pendidikan Tinggi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu 

bangsa. Sebagai jenjang pendidikan paling tinggi dalam sistem pendidikan 

nasional maka pendidikan tinggi menjadi acuan dalam mendorong perkembangan 

suatu bangsa. Pendidikan tinggi di Indonesia merupakan subsistem pendidikan 

nasional yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor 

yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi berkewajiban 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

(Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2014). 

 

Salah satu unsur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah dosen. Dosen 

merupakan tenaga akademik yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan, serta melakukan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, Pasal 51 Ayat (1) Butir b, bahwa dosen berhak mendapatkan 

promosi dan penghargaan sesuai dengan kinerja akademiknya (Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi, 2014). Sistem penghargaan terkait dengan aspirasi dan 
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motivasi di kalangan dosen ini diharapkan menjadi salah satu cara dalam 

pengembangan manajemen akademik di masing-masing Perguruan Tinggi.  

 

Universitas Lampung (Unila)  adalah  Perguruan  Tinggi  Negeri  yang  terdapat  

di  Provinsi Lampung  yang  selalu  berupaya  dalam  peningkatan  mutu  internal  

secara  berkelanjutan  agar  dapat  bersaing  dengan  Perguruan  Tinggi Negeri 

lain. Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan pemilihan 

dosen berprestasi setiap tahunnya. Pemilihan dosen berprestasi dilakukan 

berjenjang dimulai di tingkat fakultas kemudian di tingkat universitas. Dosen 

yang terpilih sebagai dosen berprestasi nantinya akan mendapat reward finansial 

dan reward non-finansial. Dosen yang terpilih juga berkesempatan mewakili 

universitas untuk berlomba menjadi dosen berprestasi di tingkat nasional. 

 

Dalam proses penilaian dosen berprestasi, fakultas dan universitas menunjuk tim 

penilai untuk melakukan penilaian terhadap kandidat dosen. Namun, proses 

penilaian tersebut masih dilakukan secara manual dan diimplementasikan dalam 

bentuk kertas, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan 

pengolahan data. Selain itu, penilaian masih bersifat subyektif dan belum relevan 

dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan.  

 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan sistem pendukung keputusan 

untuk menentukan keputusan yang diambil. Sistem pendukung keputusan 

merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, 

dan pemanipulasian data. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan 
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keputusan dalam situasi yang semiterstruktur dan situasi yang tidak terstruktur 

(Alter, 2002). 

  
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Safrizal (2014) berjudul “Rekam  

Jejak Dosen Sebagai Model Pengambilan Keputusan Dalam Pemilihan Dosen 

Berprestasi”, membahas tentang sistem pengambilan keputusan pemilihan dosen 

berprestasi di STMIK Potensi Utama menggunakan metode Analytic Hierarchy 

Process (AHP).  Pada penelitian tersebut tampilan sistem yang dihasilkan terlihat 

kurang menarik dan menyulitkan user dalam menggunakannya. Sistem pada 

penelitian tersebut juga tidak dapat menambah atau memperbaharui kriteria 

sehingga tidak fleksibel.  

 

Pada penelitian ini digunakan penyelesaian masalah Multiple Attribute Decision 

Making (MADM) dengan metode Simple Additive Weighting (SAW). Metode ini 

dipilih karena dapat menentukan nilai bobot dari setiap kriteria, yang kemudian 

dilakukan proses perangkingan untuk menentukan alternatif terbaik dari sejumlah 

alternatif (Eniyati, 2011). Dengan metode perangkingan tersebut, diharapkan 

penilaian dapat lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang 

sudah ditentukan sehingga mendapat hasil penilaian yang lebih akurat terhadap 

siapa yang mendapat predikat dosen berprestasi.  

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini perlu dibangun suatu 

Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Dosen Berprestasi Menggunakan 

Metode Simple Additive Weighting di Lingkungan Universitas Lampung. Sistem 

tersebut diharapkan dapat membantu dan meningkatkan kinerja Tim Penilai dalam 
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proses penyeleksian untuk memilih siapa yang berhak menjadi dosen berprestasi 

di Universitas Lampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah bagaimana membangun suatu sistem pendukung 

keputusan penentuan dosen berprestasi di lingkungan Universitas Lampung 

menggunakan metode SAW (Simple Additive Weighting) untuk membantu 

menyelesaikan permasalahan penentuan dosen berpretasi, sehingga proses 

penyeleksian dapat berlangsung lebih cepat dan tepat serta meminimalisir 

terjadinya penilaian bersifat subyektif dan tidak relevan. 

  

1.3 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sistem yang dikembangkan adalah sistem pendukung keputusan pemilihan 

dosen berprestasi dengan metode SAW (Simple Additive Weighting). 

2. Sistem pendukung keputusan yang dibangun berbasis web dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML dan MySQL sebagai basis 

data. 

3. Penentuan dosen berprestasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui buku “Pedoman Umum 

Pemilihan Dosen Berprestasi” tahun 2014. 

4. Metode pengembangan sistem menggunakan framework SDLC dengan 

metode yang dipakai adalah metode Waterfall. 
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1.4 Tujuan 

 

Tujuan penelitian ini adalah membuat sistem pendukung keputusan penentuan 

dosen berprestasi di lingkungan Universitas Lampung menggunakan metode 

SAW (Simple Additive Weighting) untuk membantu menyelesaikan permasalahan 

penentuan dosen berpretasi, sehingga proses penyeleksian dapat berlangsung lebih 

cepat dan tepat serta meminimalisir terjadinya penilaian bersifat subyektif dan 

tidak relevan. 

 

1.5 Manfaat 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan kemudahan untuk tim penilai dalam melaksanakan pemilihan 

dosen berprestasi. 

2. Dapat menggantikan seleksi pemilihan dosen berprestasi yang masih 

menggunakan cara manual dan database yang digunakan masih dalam bentuk 

kertas, sehingga menjadi proses penyeleksian secara komputerisasi. 

3. Memberikan jaminan hasil kelayakan dalam proses pemilihan dosen 

berprestasi. 

4. Meningkatkan pengetahuan mengenai model pengambilan keputusan, salah 

satunya yaitu MADM (Multiple Attribute Decision Making) dengan metode 

SAW (Simple Additive Weighting). 

  


