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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Setiap lembaga pendidikan memiliki beasiswa yang di tawarkan kepada 

siswa yang berprestasi dan kurang mampu. Untuk mengantisipasi agar beasiswa 

tersalurkan kepada yang berhak, maka di perlukan suatu sistem untuk mengambil 

keputusan agar penyalurannya tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. 

Berdasarkan pemantauan yang di lakukan di SMA Negeri 1 Salahutu-

Ambon  dalam  menentukan penerima beasiswa pada siswa baru  masih dilakukan 

secara manual dan hanya berdasarkan pendapat atau perkiraan dari bagian 

kesiswaan. Hal  ini dinilai kurang efektif dan hasil rekomendasinya tidak tepat 

sasaran. Oleh karena itu di butuhkan sebuah aplikasi yang dapat memudahkan 

proses rekomendasi dan standarisasi dalam Penentuan Penerima Beasiswa 

tersebut. 

Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

membangun sebuah aplikasi untuk membantu bagian kesiswaan dalam memilih 

dengan tepat sasaran siapa yang berhak menerima beasiswa tersebut. Metode yang 

akan di gunakan dalam sistem pendukukung keputusan ini adalah Metode Fuzzy 

Sugeno. Fuzzy Sugeno merupakan metode inferensi fuzzy untuk aturan yang 

direpresentasikan dalam bentuk IF – THEN, dimana output (konsekuen) sistem 

tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear 

dengan variable-variabel sesuai dengan variabel-variabel inputanya (Kusamadewi, 

2010). 

 

Pada proses rekomendasian ini pastinya ada kriteria-kriteria yang telah di 

tetapkan dan harus di penuhi oleh calon penerima beasiswa. Kriteria yang di 

tetapkan dalam studi kasus ini adalah penghasilan orang tua, usia orang tua, 

prestasi dari SMP dan SD baik yang akademik maupun non akademik. 

Berdasarkan studi kasus di atas maka penulis menilai bahwa  metode Fuzzy 

Sugeno cocok apabila diterapkan pada aplikasi untuk Penentuan Penerima 

Beasiswa Pada Seleksi Penerimaan Siswa Baru di  SMA Negeri 1 Salahutu-

Ambon. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dalam Melakukan Penelitian ini, ada beberapa rumusan masalah yang ingin 

di selesaikan. Antara lain sebagai berikut : 

a. Bagaimana menerapkan algoritma Fuzzy Sugeno untuk penerima beasiswa 

pada seleksi penerima siswa baru? 

b. Bagaimana membangun aplikasi yang menerapkan penerima beasiswa pada 

seleksi penerima siswa baru? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut merupakan batasan-batasan masalah yang dicakup dalam Tugas 

Akhir ini antara lain: 

a. Penggunaan bahasa Pemrograman java sebagai bahasa pemrograman dalam 

pembuatan aplikasi. 

b. Lingkup penelitian ini adalah analisa data Siswa hanya Pada SMA Negeri 1 

Salahutu-Ambon. 

c. Sistem ini hanya di gunakan untuk Penentu Beasiswa pada Seleksi 

Penerimaan Siswa baru dan metode yang di terapkan adalah Fuzzy Sugeno. 

d. Kriteria yang akan di gunakan dalam Penentuan Seleksi Penerima siswa baru 

adalah Gaji Orang tua, Pekerjaan orang tua, Usia Orang tua, Pendidikan 

orang tua dan Prestasi Siswa (SD dan SMP). 

e. Pengggunaan nilai bobot untuk Ke-5 Kriteria menggunakan nilai yang sama. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam melaksanakan Tugas Akhir ini 

adalah  sebagai berikut : 

a. Membangun  aplikasi yang mempu mengolah data siswa yang ada sehingga 

membantu pengambilan keputusan bagi kesiswaan dalam  Penentuan 

Penerima Beasiswa Pada Seleksi Penerimaan Siswa Baru.  

b. Menerapkan Metode Fuzzy Sugeno dalam aplikasi untuk menentukan siapa 

yang akan mendapat Beasiswa pada Seleksi Penerimaan Siswa Baru 

berdasarkan kriteria-kriteria yang di tentukan. 
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1.5 Metodologi 

Metodologi proses pelaksanaan Tugas Akhir ini terdiri dari analisa sistem 

terdahulu, studi literatur, pengumpulan data, analisa desain sistem, implementasi 

perangkat lunak, uji coba dan evaluasi serta penyusunan laporan Tugas Akhir. 

Berikut merupakan alur dari metodologi pengerjaan Tugas Akhir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Metodologi Pengerjaan. 

1.5.1 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan penggalian teori-teori yang relevan dengan 

permasalah yang sedang di kaji. Studi lieratur ini meliputi pemahaman mengenai 

algoritma Fuzzy Sugeno Untuk diterapkan dalam  menentukan penerima beasiswa 

pada siswa baru Di SMA Negeri 1 Salahutu-Ambon. 

1.5.2 Pengumpulan Data 

Tahap berikutnya yaitu  melakukan pengumpulan data-data yang akan 

digunakan untuk proses Pengambilan Keputusan. Dalam hal ini data yang 

dikumpulkan merupakan data yang fakta sesuai dengan kasus yang di teliti. 
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1.5.3 Implementasi Perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan pengkodean program untuk 

mengimplementasikan perancangan sistem pendukung keputusan  menggunakan 

bahasa pemrograman Java.  

 

1.5.4 Uji Coba dan Evaluasi 

Pada tahap ini dilakukan  pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. 

Pengujian dilakukan berdasarkan Metode Fuzzy Sugeno oleh sistem. Pengujian 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan.  

 

1.5.5 Pembuatan Laporan 

Pembuatan Laporan ini bertujuan untuk di jadikan sebagai dokumentasi 

hasil sehingga dapat dipergunakan untuk penelitian lanjutuan. 

 

1.6   Sistematika Penulisan  

  Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini di bagi dalam beberapa bab 

antaralain sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan Tugas Akhir yang 

berjudul “ Penerapan Algoritma Fuzzy Sugeno dalam menentukan Penerima 

Beasiswa Pada Seleksi Penerimaan Siswa Baru Di SMA Negeri 1 Salahutu – 

Ambon”, rumusa masalah, batasan masalah, tujuan penelitan, metodologi dan 

sistematika penulisan.  

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini  menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan dengan permasalahan 

yang dikaji, sehingga dapat mendukung secara teknis pengerjaan aplikasi dengan 

mengimplementasikan aturan-aturan Fuzzy Sugeno dalam penentuan beasiswa. 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan perancangan sistem yang akan di buat, kriteria dan pilihan 

kesimpulan dalam menyeleksi beasiswa; pada SMA Negeri 1 Salahutu-Ambon. 
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Dan juga tahapan dalam merancang sistem pendukung keputusan untuk 

menyeleksi penerima beasisa dengan metode Fuzzy Sugeno. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini merupakan implementasi atau pembuatan aplikasi, aplikasi yang dibuat 

sesuai dengan perancangan sistem yang di buat pada bab III. Algoritma-algoritma 

dan bentuk sistem yang digunakna dalam penyusunan fungsi dan prosedur yang 

membangun program serta tampian program. Sistem pendukung keputusan untuk 

Penerima beasiswa untuk penyeleksi siswa-siswi baru dengan menggunakan 

Metode Fuzzy Sugeno.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir akan memuat kesimpulan isi dari keseluruhan uraian bab-bab 

sebelumnya dan saran-saran dari hasil yang diperoleh dan diharapkan dapat 

bermanfaat dalam pengembangan selanjutnya.  

 

 

 


