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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi mempunyai pengaruh besar dalam berbagai aspek

kehidupan masyarakat karena sudah merupakan bagian dari kehidupan

masyarakat. Dunia pendidikan, pemerintahan, bisnis dan usaha, sampai

kesehatan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat tidak lepas dari keberadaan

informasi. Salah satu hasil dari teknologi informasi adalah lahirnya

kecerdasan buatan (Artificial Intellegence)

Klasifikasi adalah proses untuk mengelompokkan suatu data menjadi

kelompok-kelompok yang lebih kecil. Pada hal ini SMA Negeri 5 Surakarta

merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang sampai saat ini

telah meluluskan siswa-siswinya. Terdapat sebagian besar alumni yang

melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi serta ada juga yang setelah lulus dari

SMA Negeri 5 Surakarta memilih untuk bekerja bahkan adapula yang

berkuliah sambil berkuliah atau sebaliknya, dengan adanya hal itu maka harus

ada sebuah sistem yang digunakan untuk mengklasifikasikan alumni sebagai

usaha untuk menggali informasi dari para alumni serta sebagai bahan

pertimbangan dan langkah awal dalam melakukan penelusuran studi (tracer

study). penelusuran studi (tracer study) sendiri bertujuan untuk menggali

informasi dari para alumni mengenai perkembangan kompetensi yang

dibutuhkan untuk bersaing di perguruan tinggi maupun selanjutnya yaitu

bersaing di pasar kerja sekaligus juga sebagai bahan perbaikan kurikulum.
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Dalam pengklasifikasian dalam kenyataannya seorang user terkadang

membutuhkan informasi yang bersifat ambigous. Apabila hal ini terjadi, maka

dapat digunakan basis data fuzzy. Alasan menggunakan logika fuzzy :

a. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti.

b. Logika fuzzy sangat fleksibel.

c. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat.

d. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non linear yang sangat

kompleks.

e. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman para

pakar secara langsung tanpa proses pelatihan.

f. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami.

Selama ini sudah ada beberapa penelitian tentang basis data fuzzy. Salah

satu diantaranya adalah model tahani. Basis data fuzzy model tahani masih

tetap menggunakan relasi standar, hanya saja model ini menggunakan teori

himpunan fuzzy untuk mendapatkan informasi pada query. Dengan metode ini

mekanisme seleksi yang dilakukan dalam database tidak lagi dilakukan secara

tegas, tetapi akan memberikan pendekatan seleksi yang lebih menekankan

pada derajat keanggotaan suatu elemen pada himpunan yang diinginkan.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis perlu untuk

melakukan suatu penelitian dengan menetapkan judul “ KLASIFIKASI

ALUMNI DENGAN METODE FUZZY MODEL TAHANI DI SMA

NEGERI 5 SURAKARTA “.
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1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang penulis kemukakan maka

dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur klasifikasi alumni dengan metode fuzzy model

tahani.

2. Bagaimana implementasi untuk klasifikasi alumni dengan metode fuzzy

model tahani di SMA Negeri 5 Surakarta.

3. Bagaimana pengujian untuk klasifikasi data alumni dengan metode fuzzy

model tahani di SMA Negeri 5 Surakarta.

1.3. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup yang dikaji yang terdapat di SMA

Negeri 5 Surakarta, maka penulis akan mengembangkan dalam skripsi ini

adalah sebatas pada pengklasifikasian alumni yang masih berkuliah, bekerja

dan berkuliah sambil bekerja.

Agar permasalahan yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini

tidak meluas maka dibutuhkan adanya pembatasan masalah yaitu sebagai

berikut :

1. Data alumni yang digunakan adalah data yang didapat penulis di SMA

Negeri 5 Surakarta.

2. Penentuan variable dan fungsi keanggotaan oleh penulis sedangkan class

dibuat atau ditentukan oleh admin untuk klasifikasi alumni.

3. Fungsi yang digunakan adalah fungsi representasi linear dan segitiga.
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4. Variabel yang digunakan untuk pencarian meliputi jarak waktu

kelulusan, umur, ip komulatif, semester, gaji perbulan, masa kerja dan

jumlah pindah kerja tetapi untuk alumni yang berkuliah input data fuzzy

nya hanya adalah jarak waktu kelulusan, umur, index prestasi komulatif

dan semester; untuk alumni yang bekerja dan yang bekerja serta

berkuliah atau berkuliah dan bekerja input data fuzzy nya adalah semua

variabel jarak waktu kelulusan, umur, ip komulatif, semester, gaji

perbulan, masa kerja dan jumlah pindah kerja.

5. Pada aplikasi ini digunakan metode fuzzy model tahani karena merupakan

salah satu metode yang dapat digunakan untuk pengklasifikasian dan

metode ini menggunakan query untuk mendapatkan informasi yang

terdapat di dalam database dengan menggunakan teori himpunan fuzzy

yang menjadikan data kuantitatif ke data kualitatif.

1.4. Tujuan Skripsi

Tujuan dari skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan program pendidikan sarjana strata satu (S1) Program Studi

Sistem Informasi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Adapun secara

khusus tujuan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Membangun sebuah aplikasi yang akan membantu pihak sekolah untuk

mengambil suatu keputusan dan mengetahui informasi tentang alumni

SMA Negeri 5 Surakarta sendiri yang berkuliah, bekerja dan berkuliah

sambil bekerja ataupun sebaliknya.
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1.5. Manfaat Skripsi

Manfaat dari penyusunan skripsi ini adalah :

1 Bagi Penulis

Menambah wawasan tentang model fuzzy yaitu salah satunya adalah

tahani atau yang sering disebut fuzzy query. Serta dapat mengetahui

teknik pengklasifikasian yang harus digunakan apabila data yang akan

dicari berupa data linguistik atau samar seperti RENDAH, SEDANG dan

TINGGI.

2 Bagi STMIK Sinar Nusantara

Berfungsi menambah pustaka tentang metode fuzzy query di

perpustakaan kampus STMIK Sinar Nusantara Surakarta yang nantinya

akan dijadikan referensi untuk membantu mahasiswa yang akan

menyusun laporan skripsi yang berhubungan dengan pengklasifikasian

atau metode fuzzy. Serta sebagai referensi pihak kampus apabila akan

membuat sebuah klasifikasi untuk alumni di STMIK Sinar Nusantara.

3 Bagi SMA Negeri 5 Surakarta

Pihak sekolah Memperoleh suatu informasi dan data alumni yang

dibutuhkan oleh pihak sekolah untuk tujuan penelusuran alumni (tracer

study), yang nantinya digunakan untuk memperoleh gambaran yang

lengkap mengenai upaya pencarian kerja atau kuliah lulusan dan

mendapat masukan mengenai relevansi pengalaman pembelajaran di

SMA Negeri 5 Surakarta dengan dunia kerja maupun perkuliahan.
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1.6. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran berguna untuk memperjelas kerangka tentang apa saja

yang menjadi sasaran dari penelitian ini dengan berdasar pada perumusan

masalah yang telah dimuat dalam tahap yang sebelumnya. Skema kerangka

pikiran klasifikasi alumni dengan metode fuzzy model tahani di SMA Negeri

5 Surakarta adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pikir Klasifikasi Alumni Dengan Metode Fuzzy

Model Tahani di SMA Negeri 5 Surakarta.



7

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mengetahui isi dari penulisan skripsi ini,

maka penulis menyajikan sistematika penulisan skripsi, yang secara garis

besar adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan skripsi, manfaat

skripsi, kerangka pikiran,dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini menguraikan tentang teori yang digunakan dan

menjadi landasan penulisan yang meliputi sistem, informasi,

sekilas tentang metode fuzzy yang meliputi logika fuzzy, himpunan

fuzzy serta beberapa contoh model logika fuzzy antara lain fuzzy

metode sugeno, fuzzy metode tsukamoto, fuzzy metode c-means

(FCM). Teori tentang bahasa pemograman yang dipakai yaitu PHP

dan database MySQL.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai metode yang digunakan penulis

dalam membuat aplikasi klasifikasi alumni di SMA Negeri 5

Surakarta berupa metode studi kepustakaan dan penelitian

lapangan.penelitian lapangan terdiri dari wawancara dan observasi.

Untuk teknik pengolahan data yaitu terdiri dari analisa sistem,

desain input, desain output, desain database, serta metode yang

digunakan adalah fuzzy model tahani, dan implementasi sistem.



8

BAB IV Gambaran Umum

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah SMA Negeri 5

Surakarta, Struktur Organisasi bagian yang terkait, dan Deskripsi

Jabatan pada bagian yang terkait.

BAB V Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang analisa sistem. Untuk

perancangan sistem meliputi diagram konteks, data flow diagram

(DFD), Untuk desain sistem meliputi desain input, desain output,

desain layar sedangkan untuk perancangan database meliputi relasi

tabel, struktur file dan implementasi sistem.

BAB VI Penutup

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang di dapat dari

aplikasi klasifikasi alumni di SMA Negeri 5 Surakarta. Kritik dan

saran yang dapat memperbaiki kekurangan pembuatan skripsi ini

serta program aplikasinya.


