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 BAB I PENDAHULUAN 

  

1.1.  Latar Belakang 

Perkembangan lembaga kursus dan penelitian di Indonesia dengan 

berbagai jenis keterampilan merupakan kekuatan yang sangat besar dalam 

mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan sumberdaya manusia indonesia 

yang berkualitas, cerdas, terampil, mandiri dan kompetitif. Sehingga pemerintah 

memiliki ketetapan yang dapat mendukung lembaga tersebut menjadi lebih baik 

dan sesuai kriteria yang diharapkan oleh pemerintah. 

 Rendahnya kinerja lembaga kursus dan pelatihan antara lain disebabkan 

oleh kurangnya profesionalisme manajemen dan belum terpenuhi standar 

kompetensi yang diperlukan oleh pendidik serta minimnya sarana yang dimiliki 

lembaga kursus dan pelatihan. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai program 

dalam pemberian akreditasi untuk dapat dijalankan pada setiap LKP di wilayah 

kudus.  

Perlunya akrediasi ini untuk membentuk LPK yang berkualitas sesuai  

kriteria, dan menenyukan LPK yang layak untuk diakreditasi atau yang belum 

layak untuk di akreditasi. 

Berdasarkan permasalahan diatas, dibuat sistem pendukung dalam 

pemerintah memberi akreditasi pada lembaga kursus dan pelatihan di kabupaten 

kudus.  

  

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diambil suatu 

perumusan masalah yaitu: bagaimana menganalisa, merancang, dan membangun 

sistem pendukung keputusan lembaga kursus dan pelatihan dengan metode 

analytical hierarcy prosses studi kasus kabupaten kudus. 
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1.3.  Batasan Masalah 

  Permasalahan Berdasarkan uraian masalah dalam proses penyusunan 

skripsi ini, penulis membahas mengenai security atau keamanan dari sistem yang 

dibuat, dengan membatasi permasalahan atau kriteria akreditasi pada: 

1. Data yang digunakan hanya sampai dengan tahun 2017.  

2. Penggunaan aplikasi ditujukan pada komputer atau laptop yang sudah 

terinstal xampp  

3.  jika satu Lembaga pelatihan kerja  menyediakan jasa pelatihan lebih dari 

satu maka diambil satu jenis yang lebih penting, 

4. Kriteria akreditasi ditentukan oleh Lembaga akreditasi provinsi jawa tengah 

meliputi : penggunaan SKKNI, kurikulum terstruktur, materi pelatihan, 

penilaian, kualifikasi staff, fasilitas, sistem management, kelayakan 

keuangan.  

5.    Data LPK yang digunakan dalam penelitian adalah data asli dari lembaga 

yang terkait. 

 

1.4.  Tujuan 

Menghasilkan suatu aplikasi akreditasi system pendukung keputusan 

penentu lembaga kursus dan pelatihan menggunkan metode alytical hierarcy 

prosses Kabupaten Kudus untuk mendapatkan informasi lembaga pelatihan dan 

kursus yang telah terakreditasi. 

 

1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

a. Bagi Instansi 

1. Mengurangi biaya sumber daya TI pemakaian aplikasi. 

2. Mempermudah pengolahan data agar terintregasi dengan baik. 
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b. Bagi Akademik 

1. Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa pada teori yang diperoleh 

dibangku perkuliahan dengan kenyataan sesungguhnya, sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi akademik. 

2. Dapat dijadikan perbandingan atau literatur penyusunan skripsu dimasa 

yang akan datang serta menambah referensi perpustakaan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

c. Bagi Penulis 

1. Merupakan sarana latihan praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan 

ilmu yang diperoleh selama kuliah. 

2. Merupakan salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana pada 

Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Tehnik, Universitas Muria 

Kudus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


