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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang 

Pendidikan tinggi perlu diterapkan dan dijalankan sebagaimana mestinya, 

untuk merubah perilaku setiap pelajar menjadi terarah (William, 2007).Upaya ini 

berlaku untuk institusi negeri maupun swasta yang berperan penting dalam usaha 

dan aktifitas pendidikan. Jika tujuan pendidikan disetiap pelosok daerah berjalan 

dengan  baik dan terarah, pasti akan menghasilkan generasi kedepan yang baik 

(Das,2011). Pendidikan yang baik juga diyakini akan membawa perubahan yang 

besar bagi daerah terutama bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini juga harus 

diseimbangi dengan upah, apabila upah mencerminkan produktifitas, maka 

semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi. Dari situ bangsa akan 

melihat dan merasakan produktivitas ekonominya akan lebih tinggi 

(Atmanti,2005). 

STIKOM Manado adalah usaha yayasan swasta dalam bidang pendidikan, 

yang memiliki jurusan Ilmu Komunikasi.Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 

(STIKOM) ini, sudah berdiri sejak tahun 1996 dan memiliki manajemen yang 

terarah, rapih dan berkualitas. Pada beberapa tahun berjalan kedepan, pihak 

yayasan berencana membangun fasilitas pendidikan dikabupaten yang ada 

disekitar Provinsi Sulawesi Utara, sehingga dalam penelitian ini, faktor pemilihan 

lokasi pendidikan dilakukan dengan perhitungan matematis, untuk mendapatkan 

lokasi yang bisa memberikan kemajuan bagi pihak yayasan,terutama melayani 

masyarakat.

PEENNDDAAHHUULLUAN

1.1.Latar Belakanngg 

Peenndidikan ttini ggggii pep rlu diditeterarapkpkanan ddann ddijijalalankan sebagaimimana mestinya,

untuukk merubah h pep rilakuk  setiap p pepelalajajarr memenjnjadadi terarahh (Willliliamam, 2007).) aya iniUpU a

bberlaku st i negeri maupun swasta yang be an p  dal uusaha u ununtuuk k iinstitituusi negeri maupun swasta yang berppereran penentiingng dalam

dan akakktitiffitas ppendidikan. erjaalal n Jika tujuan pendidikan disetiap pelososok dadaere ahah be

dedengngaan  ik dan terarah, pasti akan menghasilkan generasi k an gg baikk n  bbaik dan terarah, pasti akan menghasilkan generasi keddepe an yyanangg

(D(Dasa ,220011). Pendidikan yang baik juga diyakini akan mem nn yyanggbawa perrubahhann

besar bbagi daerah terutama bangsa dan Negara In haaruusdonesia. Hal inii juga 

didises immbangi dengan upah, apabila upah mencerminkan produkt it , maakaka mbangi dengan upah, apabila upah mencerminkan produktiffitass, 

semakin ba liki .  situ bangsa aakakannkin banyakak oorarangng yyanangg mememimiliki ppeendidididikakann titingnggigi. DaDari situ bangsa

memelihat dan merasakan oduk tas ekonomin  akan lebih titingngggi at dan merasakan produktitiviv tas ekonominya akan lebih 

(A(Atmtmanannntiti,2,200005)5). 

dikan, STSTIKIKOMOM MMannadado dadalalahah usaahaha yayasasaan swaaststa dadalalam m bibidadangng ppennddid

yang memiliki jurusan Ilmu KKomunikkasa i. unikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komu

(STIKKOM) ini, sudah berdiri seejak tahun 1996 dan n yang memiliki manajemen

terarahh, rapih dan berkualitas. pihak PPada bebeberapa tahun berjalan kedepan, 

yayasan berencana membangun fafasiillitas pendidikan dikabupaten yang ada 
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Dalam menentukan posisi yang tepat untuk dibangun lokasi pendidikan, 

pihak yayasan STIKOM membutuhkan satu estimasi dan analisis yang baik,dan 

harus diperlukan sebuah analisis dan perhitungan yang dijadikan dasar pendukung 

keputusan dalam penanganan masalah ini.  Alasannya  agar supaya fasilitas

pendidikan yang dibuka didaerah ini nantinya bisa menghasilkan pemasukan yang 

baik,support yang besar dari masyarakat sebagai responden dan terutama

membuka layanan pendidikan didaerah yang memiliki masyarakat yang 

berpotensi  untuk bersekolah dipendidikan tinggi untuk mendapat gelar sarjana. 

Dalam penelitian“The effect of Location on price Estimation Understanding 

Number –Location and Number Order Asociation”(Chay dkk,2012), 

mengemukakan lokasi objek yang tepat,dapat mempengaruhi perkiraan seseorang 

untuk memberikan keputusan yang tepat. Estimasi lokasi yang tepat pula bisa 

memberikan hasil maksimal (Hsuan,2009). 

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin 

berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang.Berbagai aplikasi teknologi 

dan informasi digunakan untuk membantu kehidupan manusia.Salah satu sistem

yang dibutuhkan manusia dalam pekerjaan adalah Sistem Pendukung keputusan 

(SPK). Demikian halnya dalam pemilihan lokasi strategis untuk diadakan cabang 

pendidikan,yang menjadi masalah utama didalam penelitian ini.Keputusan yang 

benar dan tepat akan sangat membantu dalam perkembangan dan kemajuan

perusahan atau organisasi dari sisi produktifitasnya(Rosnela,2012).Keputusan 

yang diambil tidak hanya sebatas untuk kepentingan jangka pendek, tapi juga 

untuk pembangunan yang berkelanjutan.Ketika keputusan yang akan diambil 

bersifat kompleks dengan resiko yang besar seperti perumusan kebijakan, 

pengambilan keputusan membutuhkan alat bantu analisis yang bersifat 

harus diperlukan sebuah analisisisis ddan perhitungngana  yang dijadikan dasar pendukung r

keputusan dalam pepenanganan masalah ini.  Alasannynya a  agar supu aya fasilitas

pendidikan yyaang dibuka didaerahah iinini nnanantitinynya bibisa menghasilkakann pemasukan yang 

baik,su port upupport bbyang bbessarar d i k tdari masyarakat b ii dseebabagagaii responden dd n terutamdadan teru a

memembuuka lalayayanan n pependndidikan didaerah yang mem milikikii mamasyarakatat yang 

berpototttenensisi untutukk bersekolah dipendidikan tinggi untuk arjajanamemendapatt ggelelarar sa .

DaDalalammmm penenelitian“The effect of Location on price Estimationn andinng gUnndedersrsta

NuNumbm eer –Location and Number Order A– sociation”(C 202012)hayy dkdkk,k,22CC ,

mengeemmukakan eoraangng lokasi objek yang tepat,dapat mempengaruhi perkiraaan sese

untuk memberikan keputusan yang tepat. a a bisa Estimasi lokasi yang tepaat pula

membmbeeeerikan hasil makaksisimamall (H(Hsus an,2009).

Pemanfaatan teknologi infoformmaasi dan komunikasi saa mamakikinn t ini sem

beberkrkememmmbang dan digunakan dalam nnooloogiberbagai bidang.Berbagai aplikasasii teeknkn

dadan n innformasii didigunanakakann untuk k memembmbanantutu kkehiduppanan mmanusiia.SSallah saatutu sisistems

yang ddddii utusan bub tuhkanan mmanusia dalam ppekerjaanan adalah Sistemm PPendukuungng kkepu

(SPK). Demikian halnya dalam ppemilihan llokasi strategis untuk di cabang adakan c

pendiddikan,yang menjadi masalaah h utama ddidalam penelitian ini. n yang Keputusan

benar dan tepat akan sangat me majuanmmbannttu dalam perkembangan dan kem

perusahan atau organisasi dari sisi produktifitasnya(Rosnela 2012) Keputusan
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ilmiah,logis dan terstruktur (Gao,et All,2011) hal ini dilakukan juga oleh (Stirn et 

all,2010). 

Pada masalah ini dibutuhkan analisis dan perhitungan yang melibatkan 

kriteria dan subkriteria dalam memilih lokasi strategis untuk pembangunan 

fasilitas  pendidikan sekolah tinggi yang dimaksud. Dimana lokasi yang menjadi 

sasaran ini akan membawa keuntungan bagi pihak yayasan dan masyarakat.Oleh 

karena itu dibutuhkan sebuah metode yang dapat menyeleksi kiteria-kriteria dalam 

menentukan lokasi yang layak untuk dibangun perguruan tinggi 

tersebut(Hzie,2004).Metode yang digunakan untuk pengambilan keputusan antara 

lain AHP,AHP adalah salah satu metode dariMulti Kriteria Decission Making 

(MCDM) yang dikembangkan oleh Prof. Thomas Lorie Saaty dari Wharton 

Businnes School di awal tahun 1970 (Anshori,2012) .Dalam penerapannyaAHP

mengalami kesulitan dalam menangani penilaian ketidakpastian dan yang bersifat 

subjektif.Salah satu varian AHP yang disebut dengan fuzzy AHP digunakan untuk 

mengatasi ketidakmampuan AHP dalam menangani variable lingusitik(Hasin, 

2011).Didalam fuzzy AHP terdapat metode pembobotan untukKriteria,yang 

merupakan ukuran, aturan – aturan ataupun standar – standar yang memandu 

suatu pengambilan keputusan dilakukan melalui pemilihan atau memformulasikan 

atribut – atribut, obektif – objektif, maupun tujuan yang berbeda, maka atribut, 

objektif maupun tujuan dianggap sebagai kriteria(Ronald,dkk 2000). 

Untuk menyelesaikan masalah pemilihan lokasi pendidikan ini, penulis 

menggunakan metode fuzzy AHP, dimana metode ini banyak digunakan untuk 

menyelesaikan masalah yang serupa dengan yang penulis angkat, yaitu untuk 

penentuan keputusan. Penentuan keputusan melibatkan banyak Kriteria dan sub 

Kriteria untuk menentukan peringkat, dan mendapatkan alternatif untuk keputusan 

Pada masalah ini dibubututuhhkan analliisisiss dan perhitungan yang melibatkan 

kriteria dan subkririteteria dalam memilih lokasi stratetegig s untuk pembangunan 

fasilitas  pennddidikan sekolah tingn gigi yyanng g didimamaksk ud. Dimana llokokasi yang menjadi 

sasaran i i akan m bb  keuntungan bagi pihh kkn n ini akan memmbaawawa keuntungan bagi pihhakak san dan ma arakat.yayayayasan dan masysyarakat Oleh 

kaarrenaa itu ddibibututuhuhkan sesebubuah metode yang dapat menenyey lekssi i kikiteteriria- dalam kriteriaia 

menennntnt tiinnggi ukukanan llookasi yang layak untuk dibangun perggururuauan n 

teersrs bebutut(Hzizie,2004).Metode yang digunakan untuk pengambilan kek puututusasan antarra 

lalainin AAHHPP,AHP adalah salah satu metode dariMulti Kriteria MaMaking Decicissioonn MM

(MCDDMM) yang dikembangkan oleh Prof. Thomas Lorie Saaty hartonon dadari WWh

Businnnnes School di awal tahun 1970 (Anshori,2012) . yaaDalam penerappanny AAHPP

menggaaalalami kesulitan ddalalamam mmenenangani penilaiaianan ersififatat keketitidadakppastian dan yyanang be

sus bjekktif.Salah satu varian AHP yangng ddisiseebut dengan fuzzy AHP di ununtutukk gunakan 

memenggaaatatasi ketidakmampuan AHP dalam menangani variable lingugusisittikk HHasasin,(H(H

20201111).) Diiddallam ffuzzzzy y AHAHP terdrdapapatat mmetetode peembmbobobototan u tnt kuk aaKrititereriia,yang 

meruppaakak n ukururanan, aturan – atururan ataupupun standar – mandu ststanandar yayangng mem

suatu ppengambilan keputusan dillakukan mellalui pemilihan atau mem asikan formula

atributt – atribut, obektif – atribut,objektktif, mauppuun tujuan yang berbeda, maka a

objektiif maupun tujuan dianggap sebab gaaii kriteria(Ronald,dkk 2000). 

Untuk menyelesaikan masalahh pemilihan lokasi pendidikan ini penulis
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(TSaaty,2008).Pada akhirnya bobot final mewakili rating alternatif dalam 

mencapai tujuan yaitu masalah menentukan keputusan (T Saaty, 2008). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan 

penelitian (Research Question) yang ditanyakan dalam bentuk pertanyaan yang 

akan diselesaikandalam penelitian ini:

1. Kriteria apa saja dan berasal dari mana saja yang bisa penulis gunakan 

untuk dijadikan satu tolak ukur dalam penentuan lokasi pendidikan dan 

pengembangan penelitian penulis. 

2. Bagaimana mendapatkan lokasi strategis untuk dibangun cabang 

pendidikan yang dimaksud, dengan tujuan semua harapan keberhasilan 

akan tercapai.

3. Bagaimana mengimplementasikan analisis metode penentuan lokasi 

pembangunan fasilitas pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 

(STIKOM) dengan perhitungan yang sederhana. 

4. Manfaat apa yang bisa didapatkan jika institusi pendidikan menggunakan 

analisis dan metode ini.

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat luasnyatopik yang akan dibahas, maka dalam penelitian tesis 

ini penulis menetapkan sejumlah batasan masalah yang menjadi acuan kerangka 

berpikir yaitu : 

1.2 Rumusan Masalahh 

Berdasasarkan uraian ddiiatasa dad pap t didirumuskan bebeberapa pertanyaan 

penelitiaantiiaan (Researchh QuQuesestion) yang dditannyayakakann dadalalamm(Research h QuQuesestion) yang ditanyaakakann dadalalamm bentuk bentuk pertrtanyaan yang perttana yaan

akkaan ddiselesesaiaikakanndalam pepennelitian ini:

1.1. KKriteria a apa saja dan berasal dari mana saja yang KKK bibisa unaakak n pepenunuliliss gu

aannuntutuk dijadikan satu tolak ukur dalam penentuan lokasii ppenndidididikaka daann

ppengembangan penelitian penulis. 

2. Bagaimana mendapatkan lokasi strategis untuk dib cabaangg anggun c

pendidikan yang dimaksud hhasilann , dengan tujuan semua harapan kkeberhh

akan tercacapapaii.

3. Bagaimana mengimplementatasisikkan analisis metode pen llokokasasientuan

pepembmbanangug nan n fafasisililitas pendidikan uuninikkasi Sekokolalahh TiTingggig IIlmlmuu KoKomumu

(STIKOM)M) dedengngann ppererhitungnganan yyaang sedederhrhana.a  

4. MaManfnfaaaatt apa yang bisa di unakan dadapatkann jika institusi penddididikikanan menggu

analisis dan metode ini.

1.3 Batasan Masalah atasan Masalah
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1. Untuk mendapatkan lokasi strategis pembangunan cabang pendidikan 

yang dimaksud, penulis menggunakan metode fuzzy AHP(Analitical 

Hierarchy Process) untuk perhitungan kriteria dan subkriteria, nantinya 

akan memberikan output hirarki atau memiliki laporan terstuktur 

berdasarkan bobot yang dimiliki.

2. Manfaat penerapan metode yang nantinya akan diterapkan adalah. 

Memberikan nilai yang akurat untuk menentukan hasil, dan 

mendapatkan alternatif lokasi pendidikan Stikom Manado. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan utama penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan solusi lokasi 

pendidikan sebagai berikut :

1. Mendapatkan kriteria dan subkriteria yang tepat untuk dijadikan patokan 

dan sumber penentuan lokasi. 

2. Mendapatkan lokasi strategis pembangunan fasilitas pendidikan STIKOM, 

dengan memperhatikan setiap peluang dan kondisi yang ada, sehingga bisa 

mendapatkan tujuan yang inginkan. 

3. Menggunakan metode FAHP untuk menghitung setiap bobot kriteria dan 

subkriteria yang didapatkan dari sumber yang telah dikunjungi dan ditinjau. 

4. Mendapatkan lokasi pendidikan yang baik, dan kedepannya nanti pihak 

Stikom Manadobisa meraih tujuan yang diinginkan yaitu membangun 

masyarakat dipelosok daerah dengan pendidikan. 

Hierarchy Process)s) ununtuk perhitunungagan kriteria dan subkriteria, nantinya 

akan mmememberikan output hirarki atau mememiliki laporan terstuktur 

beberrdasarkan bobot yayangg ddiimimililikiki.

2222. M f tManfaat pepenenerarap t d tit k dian metode yang nnanantitinynyaa akan dite kan adalah. terapkpkan a

MeMembmberikann nilai yang akurat untntukuk mennenentutukak n h , dan assili ,

menddapatkan alternatif lokasi pendidikan Stikom mf MaM nadodo. 

11..44 TTuujuaan Penelitian  

TTujuan utama penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan ssolususii lolokasis  

pennndidikan sebagai berikut :

1. atokakan nMendapatkan kriteria dan subkriteria yang tepat untuk dijadikkan n ppa

dan sumbber penentuan llokokasasi.i. 

2.2 Mendapatkan lokasi strategis pembangunan fasilitas pendidikan KKOMOM,STTIIK

gaga bbisadedengnganan mmemempeperhrhatatikikanan ssetetiaiap p peluuanang g dadann kokondndisisii yayangng aadada, sesehihingnggg

memendndapapatatkakan tutujujuan yang g inginkkan. 

3. Menggunakan metode FAHAHP untuk k menghitung setiap bobot ia dan kriteri

tinjau.subkriteria yang didapatkaan dari sumbber yang telah dikunjungi dan dit

4. Mendapatkan lokasi pendiddikan yyang baik, pihak dan kedepannya nanti

Stikom Manadobisa meraih ttuujuan yang diinginkan yaitu membangun 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian yang dibuat mengenai penerapan Fuzzy Analitical Hierarchy 

Proses untuk penentuan lokasi pendidikan ,studi kasus cabang sekolah tinggi 

Stikom Manado ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan melaksanakan penelitian ini, diharapkan banyak memberikan 

manfaat yang baik diantaranya :

a. Dapat digunakan untuk pengambilan keputusan penentuan lokasi fasilitas

pendidikan baru bagi universitas dan sekolah tinggi yang ada. 

b. Penyusunan kriteria didalam analisis yang dilakukan peneliti tidak terpaku 

pada satu instansi melainkan bersifat umum dan bisa digunakan oleh 

instansi yang lain. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dokumen tugas akhir ini terdiri dari enam bab,daftar pustaka dan lampiran

yaitu :

1. BAB I  PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan laporan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan singkat mengenai berapa contoh penelitian dan 

dasar – dasar teori yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam 

y g gg p p y y

Proses untuk penenttuauan lokasi pendidikan ,stududii kasus cabang sekolah tinggi 

Stikom Mannadado ini belum peernah dilakukan oleh penelititi llaia n. 

1.6 Maannfaat Penelliitiiaann Maanfaat Penelliittiaann 

DeDengnganan melelakaksanakan penelitian ini, diharapkpkan bananyayak k me ere ikan mbbee

manffaaaat t yay ngg bbaik diantaranya :

a.a DaDapat di assili itassgunakan untuk pengambilan keputusan penentuan lol kaasisi ffaa

pendidikan baru bagi universitas dan sekolah tinggi yang ada.

b. Penyusunan kriteria didalam analisis yang dilakukan peneliti erprpakuu tiidak te

pada satu instansi mela n olelehh inkan bersifat umum dan bisa diguunakakan

instansi yang lain.

11.77  SSiisstteemmatika Penulisan 

DoDokukumemenn tugagass akhir innii terdiri ii dari eennam babb mpiran,d,dafa taarr pupuststakaka a dadan lalam

yaitu :

1. BAB I  PENDAHULUANAN

Pada bab ini akan di musan jelaskkana  menngenai latar belakang masalah, rumi

masalah, batasan masalah, tujujuan penelitian, keaslian penelitian, manfaat 
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analisis pemilihan lokasi, dan juga peneliti sebelumnya yang 

menggunakan metode yang sama untuk pemilihan lokasi, terutama lokasi 

pendidikan. 

3. BAB III LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang hal – hal teori yang berkaitan dengan permasalahan 

dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan 

penelitian ini.

4. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai bahan, alat dan langkah –langkah atau 

metodologi yang digunakan dalam penelitian.

5. BAB IV ANALISIS SISTEM

Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis dan perhitungan  menggunakan 

Fuzzy AHP untuk mendapatkan hasil akhir yaitu perangkingan. 

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan mengenai analisis pemilihan lokasi yang dibuat

beserta saran – saran yang bermanfaat untuk pengembangan yang lebih

lanjut. 

7. DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi pustaka yang mencatat semua sumber referensi yang 

dijadikan pendukung didalam penelitian ini. 

8. LAMPIRAN

Bagian ini berisi lampiran yang mendukung laporan.Dan lembaran 

seminar yang pernah diikuti oleh penulis dalam masa penelitian.

pendidikan.

3. BAB III LAANNDASAN TEORI 

Bab inini berisi tentang hala  –– hahal teteorori i yayangn  berkaitan denngag n permasalahan 

dd n ruang lili k pembahasan s bb ii ll dasan dala pembuatan ddan ruang lilingngkukup p pembahasan sebbagagaiai llanandasan dalam m pemb

penenelilititianan ini.

4. BABABB IIII MMETODOLOGI PENELITIAN

Bab b ini berisi penjelasan mengenai bahan, alat dan langkakah – h atauau lalangngkkah

mmetodologi yang digunakan dalam penelitian.

5. BAB IV ANALISIS SISTEM

Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis dan perhitungan  mee unnakann nggu

Fuzzy AHP uuntntukuk mmenendadapatkan hasil aakhkhirir yyaiaitutu pperangkingan.n. 

6. BAB VI KESIMPULAN DADAN N SASARAN

Bab ini berisi kesimpulan mengenai analisis pemilihan lokasi ddibibuuatyayangng d

beb se trta saran n – sasaran yaangng bberermamanfnf g g llebiaat untutuk k pepengembbangan yyananggfff h

lal njjut. 

7. DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi pustakaa yang yang memencatat semua sumber referensi 

dijadikan pendukung didalamm pennelitian ini.

8. LAMPIRAN


