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Abstrak—Beasiswa merupakan bantuan dana yang diselenggarakan oleh pemerintah 

maupun pihak swasta bagi peserta didik yang berprestasi maupun kurang mampu 

demi meringankan biaya pendidikan. Untuk mendapatkan beasiswa tersebut maka 

harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Kriteria yang ditetapkan antara lain 

indeks prestasi akademik (IPK), penghasilan orangtua, tanggungan orangtua dan 

lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membantu memberikan keputusan dalam 

hal pemilihan beasiswa terhadap mahasiswa. Penelitian ini menggunakan fuzzy 

decision making untuk menyeleksi mahasiswa penerima beasiswa. Input yang 

dibutuhkan meliputi variabel yang berpengaruh pada kriteria pemilihan penerima 

beasiswa dan outputnya adalah keputusan diterima yaitu dengan hasil defuzzyfikasi 

lebih dari 50  atau tidak diterima yaitu dengan hasil defuzzyfikasi kurang dari 50. Dari 

17 mahasiswa yang mengajukan beasiswa yang diterima hanya 7 orang, lainnya 

dinyatakan tidak diterima.  

Kata kunci: Beasiswa, Fuzzy desicion making, keputusan 

I. PENDAHULUAN 

 

 

Beasiswa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  dimaknai sebagai tunjangan yang diberikan kepada 

pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar [1]. Beasiswa dapat berupa bantuan keuangan 

maupun pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa atau pelajar yang memiliki prestasi di bidang 

akademik, non akademik dan kemampuan ekonominya lemah. Pemerintah melalui direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional berupaya mengalokasikan dana untuk memberikan 

beasiswa kepada mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu untuk membiayai pendidikannya, dan 

memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi. Agar program beasiswa dapat 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3T yaitu Tepat sasaran, Tepat jumlah dan Tepat waktu. Pengambilan 

keputusan yang tepat memungkinkan tujuan pelaksanaan beasiswa dapat tercapai dengan menetapkan 

prinsip 3T tersebut [2]. Namun, tidak semua mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa dapat 

diterima, karena jumlah mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa cukup banyak dengan kriteria 

yang banyak pulaPermasalahan-permasalahan yang ditemukan pada saat penyeleksian mahasiswa 

penerima beasiswa yaitu adanya manipulasi data dari mahasiswa yang mengajukan beasiswa, jumlah 

mahasiswa yang mengajukan beasiswa lebih banyak dibandingakan jumlah beasiswa yang tersedia, serta 

terdapat mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa namun tidak lolos dalam tahap penyeleksian 

(beasiswa tidak tepat sasaran). Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan 

keputusan dalam menentukan penerima beasiswa yaitu mengunakan logika fuzzy. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penentuan keputusan penerima beasiswa telah 

dilakukan oleh Apriansyah Hardiyanti dan Dinna Yunika Hardiyanti tahun 2011 dengan judul "Penentuan 

Penerima Beasiswa Dengan menggunakan Fuzzy MADM" [2]. Pada penelitian ini dengan menggunakan 

metode Simple Additive Weighting Method (SAW) yang dapat mempercepat proses menentukan penerima 

beasiswa dengan perhitungan yang akurat dalam memberikan rekomendasi penerima beasiswa. Penelitian 

selanjutnya dilakukan oleh Maryaningsih, Siswanto, dan Mesterjon  tahun 2013 dengan judul  Metode 

Logika Fuzzy dalam Sistem Pengambilan Keputusan Penerimaan Beasiswa. Hasil dari proses ini berupa 

bobot penilaian siswa yang merupakan dasar rekomendasi dalam pengambilan keputusan penerimaan 

beasiswa. Selain itu, Gusrio Tendra tahun (2016) melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Fuzzy 

Logic Mamdani Untuk Menentukan Kelayakan Calon Anggota Tamtama (CATAM) Tentara Negara 

Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)" [5]. Penggunaan Metode Fuzzy Mamdani dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menentukan kelayakan dan ketidaklayakan Calon Anggota Tentara Negara Indonesia 
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khususnya Tamtama menjadi seorang Prajurit Angkatan Darat. Kelayakan seorang Prajurit dinilai dari 

tingkat Kecepatan, Ketahanan Fisik, serta Kedisiplinannya didalam melakukan Tahapan Seleksi. Sistem 

yang dirancang dengan menggunakan fuzzy toolbox pada Matlab diharapkan dapat di implementasikan 

untuk membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan untuk memilih Calon Anggota Tentara 

Negara Indonesia khususnya Tamtama. Penelitian lain oleh  Shofwatul ‘Uyun and Imam Riadi tahun 2011 

dengan judul "Fuzzy Topsis Multiple-Attribute Decision Making for Scholarship Selection"[6]. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Metode TOPSIS dan Weighted Product pada FMADM dapat digunakan 

untuk seleksi beasiswa. Hasil seleksi merekomendasikan mahasiswa yang memiliki tingkat kelayakan 

paling tinggi untuk mendapatkan beasiswa berdasarkan nilai preferensi yang dimiliki. 

Dari beberapa paparan yang telah dijelaskan di atas, penulis mengusulkan penelitian yang berjudul  

"Logika Fuzzy Pengambilan Keputusan Pemilihan Penerima Beasiswa Menggunakan Metode Mamdani. 

Pada penelitian ini, untuk menentukan penerima beasiswa menggunakan 3 parameter terdiri dari lain 

Indeks Prestasi Akademik (IPK), penghasilan orangtua, tanggungan orangtua. . Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui penggunaan aplikasi logika fuzzy Metode Mamdani dalam pengambilan 

keputusan penerima beasiswa menggunakan software MATLAB.  

II. METODE PENELITIAN 

A. Analisa Kebutuhan 

Dalam rangka mengidentifikasi permasalahan tersebut informasi yang sesuai dengan kebutuhan untuk 
penetapan rangking calon penerima beasiswa. Data yang dibutuhkan adalah parameter penentu rangking 
calon penerima beasiswa.  

B. Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari narasumber yang dijadikan 
sebagai responden. Data sampel calon penerima beasiswa terdiri dari nama, pendapatan orangtua, 
tanggungan orangtua, semester. Lihat TABEL 1. 

TABEL 1. DATA SAMPEL MAHASISWA CALON PENERIMA BEASISWA 
 

No Nama 
Variabel 

IPK Penghasilan orangtua Tanggungan Orangtua 

1 Mahasiswa 1 3,68 Rp 2.590.000,00 1 

2 Mahasiswa 2 3,58 Rp 5.000.000,00 3 

3 
Mahasiswa 3 

3,79 Rp 1.500.000,00 1 

4 Mahasiswa 4 3,80 Rp 1.000.000,00 1 

5 Mahasiswa 5 3,58 Rp 3.000.000,00 2 

6 
Mahasiswa 6 

3,69 Rp 2.500.000,00 1 

7 Mahasiswa 7 3,12 Rp 700.000,00 1 

8 
Mahasiswa 8 

3,32 Rp 1.500.000,00 1 

9 Mahasiswa 9 3,25 Rp 3.000.000,00 2 

10 Mahasiswa 10 3,50 Rp 3.000.000,00 4 

11 
Mahasiswa 11 

3,38 Rp 1.500.000,00 3 

12 Mahasiswa 12 3,10 Rp 1.000.000,00 2 

13 
Mahasiswa 13 

3,30 Rp 1.000.000,00 2 

14 Mahasiswa 14 3,55 Rp 600.000,00 1 

15 Mahasiswa 15 3,54 Rp 5.000.000,00 1 

16 
Mahasiswa 16 

3,40 Rp 2.400.000,00 2 

17 
Mahasiswa 17 

3,30 Rp 3.000.000,00 3 

C. Teknik Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk pengambilan keputusan Pemilihan Penerima Beasiswa dengan 

menggunakan model fuzzy. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu : 1). Identifikasi data mahasiswa calon 

penerima beasiswa 2). Menentukan input-output, 3). Menentukan himpunan universal pada variabel input 

dan output, 4). Mendefinisikan himpunan fuzzy pada input dan output, 5). Membentuk aturan fuzzy 
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berdasarkan nilai kenaggotaan data, 6). Melakukan inferensi fuzzy, 7). Melakukan defuzzifikasi,  dan 8). 

Kesimpulan [7].  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini merupakan langkah-langkah perhitungan menggunakan metode Fuzzy Mamdani, yaitu 

A. Identifikasi data mahasiswa calon penerima beasiswa 

Variabel atau parameter yang digunakan untuk menentukan penerima beasiswa ada 3 yaitu IP (Indeks 
Prestasi) mahasiswa, pendapatan orangtua, tanggungan orangtua. Berikut merupakan tabel yang berisi 
nama himpunan fuzzy dan domain.  

TABEL 2. NAMA VARIABEL DAN DOMAIN 

No Nama Variabel Nama Himpunan Fuzzy Domain 

1 Pendapatan orangtua 

Baik Rp 3.500.000,00 – Rp 5.000.000,00 

Cukup Rp 2.000.000,00 – Rp 3.000.000,00 

Kurang Rp 500.000,00 – Rp 1.500.000,00 

2 
Tanggungan 

Orangtua 

Cukup 1-2 

Sedang 2-4 

Banyak 3-5 

3 IP Mahasiswa 

Rendah 2.50 – 2.75 

Sedang 3.00 – 3.50 

Tinggi 1.50 – 4.00 

 

B. Fuzzyfikasi 

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam menentukan penerima beasiswa sebagai berikut : 

1. Penilaian Indek Prestasi Mahasiswa 

Dalam penentuan nilai indek prestasi dibagi menjadi 3 himpunan yaitu : IP rendah, IP 

sedang, IP tinggi. Adapun penilaian IPK ini dapat kita lihat dari GAMBAR 1. 

 

 
GAMBAR 1. FUNGSI DERAJAT KEANGGOTAAN IP 

 

Berikut fungsi keanggotaan dari masing-masing kategori, yaitu : 

 

            

       
     

     
        

                

 

 

           

 
 
 

 
 
     

     
        

     

     
        

                   

  

 



ISBN. 978-602-73403-2-9 (Cetak)                                                                 978-602-73403-3-6 (On-line)  

 

PT-50 

 

            

      
   

     
        

                   

  

 

2. Pendapatan orangtua orangtua 

Dalam penentuan nilai pendapatan orangtua dibagi menjadi 3 himpunan yaitu sedikit, 

sedang, banyak. Adapun penilaian pendapatan ini dapat kita lihat dari GAMBAR 2. 

 

 

GAMBAR 2. FUNGSI DERAJAT KEANGGOTAAN PENDAPATAN ORANGTUA 

Berikut fungsi keanggotaan dari masing-masing kategori, yaitu : 

             

     
   

   
      

                

  

           

 
 
 

 
 
   

   
      

                    
   

   
      

                   

  

           

 
 
 

 
 
   

   
      

                    
                   

  

3. Tanggungan orangtua orangtua 

Dalam penentuan nilai tanggungan orangtua dibagi menjadi 3 himpunan yaitu sedikit, 

sedang, banyak. Adapun penilaian pendapatan ini dapat kita lihat dari GAMBAR 3. 

 

 
GAMBAR 3. FUNGSI TANGGUNGAN ORANGTUA 
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Berikut fungsi keanggotaan dari masing-masing kategori, yaitu : 

            

     
      

        
           

                

  

           

 
 
 

 
 

      

         
            

      

         
            

                   

  

            

      

         
            

              
                   

  

 

4. Nilai keputusan 

Untuk menetukan kriteria penentuan adapun nilai kelayakan nominal beasiswa yang 

diberikan dapat dilihat pada gambar fungsi keanggotaan variabel nilai kelayakan nominal 

beasiswa yang diberikan sebagai berikut :  

 

 
GAMBAR 4. FUNGSI DERAJAT KEANGGOTAAN KEPUTUSAN 

 

Berikut fungsi keanggotaan dari masing-masing kategori, yaitu : 

                

 
 
 

 
 

   

    
       

    

     
        

                   

  

           

 
 
 

 
 

    

     
        

     

      
         

                   

  

 

C. MESIN INFERENSI 

Pada tahap mesin inferensi, dalam menentukan keputusan penerima beasiswa akan menerapkan 

fungsi MAX untuk setiap rule (aturan) yang digunakan pada aplikasi fungsi implikasinya. 

Rule Penerimaan Beasiswa sebagai berikut :  

[R1] If (IP_mahasiswa is rendah) and (pendapatan_orangtua is kurang) and 

(tanggungan_orangtua is sedikit) then (keputusan is tidak_diterima) 

[R2] If(IP_mahasiswa is rendah) and (pendapatan_orangtua is kurang) and 

(tanggungan_orangtua is sedang) then (keputusan is tidak_diterima) 

[R3] If(IP_mahasiswa is rendah) and (pendapatan_orangtua is kurang) and 

(tanggungan_orangtua is banyak) then (keputusan is tidak_diterima) 

[R4] If(IP_mahasiswa is rendah) and (pendapatan_orangtua is sedang) and 

(tanggungan_orangtua is sedikit) then (keputusan is tidak_diterima) 
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[R5] If(IP_mahasiswa is rendah) and (pendapatan_orangtua is sedang) and 

(tanggungan_orangtua is sedang) then (keputusan is tidak_diterima) 

[R6] If(IP_mahasiswa is rendah) and (pendapatan_orangtua is sedang) and 

(tanggungan_orangtua is banyak) then (keputusan is tidak_diterima) 

[R7]    If(IP_mahasiswa is rendah) and (pendapatan_orangtua is baik) and (tanggungan_orangtua 

is sedikit) then (keputusan is tidak_diterima) 

[R8]   If(IP_mahasiswa is rendah) and (pendapatan_orangtua is baik) and (tanggungan_orangtua  

is sedang) then (keputusan is tidak_diterima) 

[R9]  If(IP_mahasiswa is rendah) and (pendapatan_orangtua is baik) and (tanggungan_orangtua 

is sedang) then (keputusan is tidak_diterima) 

[R10] If(IP_mahasiswa is sedang) and (pendapatan_orangtua is kurang) and 

(tanggungan_orangtua is sedikit) then (keputusan is diterima) 

[R11] If(IP_mahasiswa is sedang) and (pendapatan_orangtua is kurang) and 

(tanggungan_orangtua is sedang) then (keputusan is diterima) 

[R12] If(IP_mahasiswa is sedang) and (pendapatan_orangtua is kurang) and 

(tanggungan_orangtua is banyak) then (keputusan is diterima) 

[R13] If(IP_mahasiswa is sedang) and (pendapatan_orangtua is kurang) and 

(tanggungan_orangtua is sedikit) then (keputusan is tidak_diterima) 

[R14] If(IP_mahasiswa is sedang) and (pendapatan_orangtua is kurang) and 

(tanggungan_orangtua is sedikit) then (keputusan is diterima) 

[R15] If(IP_mahasiswa is sedang) and (pendapatan_orangtua is kurang) and 

(tanggungan_orangtua is sedikit) then (keputusan is diterima) 

[R16] If(IP_mahasiswa is sedang) and (pendapatan_orangtua is kurang) and 

(tanggungan_orangtua is sedikit) then (keputusan is tidak_diterima) 

[R17] If(IP_mahasiswa is sedang) and (pendapatan_orangtua is kurang) and 

(tanggungan_orangtua is sedikit) then (keputusan is tidak_diterima) 

[R18] If(IP_mahasiswa is sedang) and (pendapatan_orangtua is kurang) and 

(tanggungan_orangtua is sedikit) then (keputusan is tidak_diterima) 

[R19] If(IP_mahasiswa is sedang) and (pendapatan_orangtua is kurang) and 

(tanggungan_orangtua is sedikit) then (keputusan is diterima) 

[R20] If(IP_mahasiswa is tinggi) and (pendapatan_orangtua is kurang) and 

(tanggungan_orangtua is sedikit ) then (keputusan is diterima) 

[R21] If(IP_mahasiswa is tinggi) and (pendapatan_orangtua is kurang) and 

(tanggungan_orangtua is sedang) then (keputusan is diterima)  

[R22] If(IP_mahasiswa is tinggi) and (pendapatan_orangtua is kurang) and 

(tanggungan_orangtua is banyak) then (keputusan is diterima) 

[R23] If(IP_mahasiswa is tinggi) and (pendapatan_orangtua is sedang) and 

(tanggungan_orangtua is sedikit) then (keputusan is tidak_diterima) 

[R24] If(IP_mahasiswa is tinggi) and (pendapatan_orangtua is sedang) and 

(tanggungan_orangtua is sedang) then (keputusan is tidak_diterima) 

[R25] If(IP_mahasiswa is tinggi) and (pendapatan_orangtua is baik) and (tanggungan_orangtua 

is sedikit) then (keputusan is tidak_diterima) 

[R26] If(IP_mahasiswa is tinggi) and (pendapatan_orangtua is baik) and (tanggungan_orangtua 

is sedang) then (keputusan is tidak_diterima) 

[27] If(IP_mahasiswa is tinggi) and (pendapatan_orangtua baik) and (tanggungan_orangtua is 

banyak) then (keputusan is diterima) 
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GAMBAR 4. CONTOH RULES 

D. DEFUZZYFIKASI 

Defuzzifikasi merupaka langkah terakhir pada sistem fuzzy. Proses defuzzifikasi merupakan proses 

pemetaan dari himpunan fuzzy ke himpunan tegas. Dalam menentukan keputusan penerima beasiswa 

yang diberikan dilakukan perhitungan berdasarkan pembentukan rule sehingga nantinya akan diperoleh 

hasil  keputusan penerima beasiswa. Adapun hasil defuzzifikasi menggunakan Matlab R2013a. adalah 

sebagai berikut : 
 

TABEL 3. DATA HASIL DEFUZZYFIKASI 

 

No Nama Hasil Defuzzyfikasi Keputusan 

1 Mahasiswa 1 25 Tidak diterima 

2 Mahasiswa 2 25 Tidak diterima 

3 Mahasiswa 3 25 Tidak diterima 

4 Mahasiswa 4 75 Diterima 

5 Mahasiswa 5 25 Tidak diterima 

6 Mahasiswa 6 25 Tidak diterima 

7 Mahasiswa 7 40,3 Tidak diterima 

8 Mahasiswa 8 25 Tidak diterima 

9 Mahasiswa 9 25 Tidak diterima 

10 Mahasiswa 10 75 Diterima 

11 Mahasiswa 11 75 Diterima 

12 Mahasiswa 12 75 Diterima 

13 Mahasiswa 13 75 Diterima 

14 Mahasiswa 14 75 Diterima 

15 Mahasiswa 15 25 Tidak diterima 

16 Mahasiswa 16 75 Tidak diterima 

17 Mahasiswa 17 25 Diterima 



IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Logika fuzzy telah diimplementasikan dalam pengambilan keputusan penerimaan beasiswa. Dalam 

penelitian ini menggunaka Logika Fuzzy Mamdani dengan tiga variabel input yaitu IP (Indeks Prestasi) 

mahasiswa, penghasilan orangtua, dan tanggungan orangtua. Keluaran atau output yang dihasilkan adalah 
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keputusan diterima yaitu dengan hasil defuzzyfikasi lebih dari 50  atau tidak diterima yaitu dengan hasil 

defuzzyfikasi kurang dari 50. Dari 17 mahasiswa yang mengajukan beasiswa yang diterima hanya 7 orang, 

lainnya dinyatakan tidak diterima.  
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