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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan tidak bisa dipungkiri bahwa 

teknologi sebagai kebutuhan sekunder bagi para penggunanya. Sejauh ini 

teknologi juga telah diterapkan pada beberapa bidang, salah satu contohnya 

kehadiran teknologi di sektor pendidikan yang memudahkan para penggunanya 

untuk melakukan proses seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB). 

Perkembangan teknologi tersebut penulis tertarik untuk menerapkannya di sektor 

pendidikan PPDB. Akhir-akhir  ini PPDB semakin membludak dan semakin 

menyulitkan panitia seleksi 

PPDB merupakan masalah pengambilan keputusan yang penting, karena 

pemilihan siswa baru yang berkualitas dapat meningkatkan prestasi sekolah. 

Seleksi penerimaan siswa baru merupakan pengambilan keputusan dengan 

berbagai kriteria masalah, berbagai metode telah digunakan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. Pengambilan keputusan dalam penerimaan siswa baru di 

lingkungan dinas pendidikan kota Malang ada dua tahap yaitu seleksi penerimaan 

siswa baru dan seleksi penentuan kelas. Pada seleksi penerimaan siswa baru di 

lingkungan dinas pendidikan kota Malang terdapat dua jalur masuk yaitu jalur 

prestasi dan jalur regular. Setelah tahap seleksi masuk, siswa yang lolos akan 

menjalani seleksi penentuan jurusan sehingga terbagi menjadi tiga yaitu jurusan 

IPA, IPS, dan bahasa. Proses penentuan kelas dengan mempertimbangkan kriteria 

hasil seleksi penerimaan siswa baru dan tes IQ. Pada penelitian ini metode yang 

digunakan pengambilan suatu keputusan adalah Fuzzy Sugeno dan Profile 

Matching 

Jayanti dan Hartati (2012) meneliti tentang sistem pendukung keputusan 

seleksi  anggota paduan suara dewasa  menggunakan metode fuzzy Mamdani  

menyimpulkan bahwa dengan pengujian kedua data linguistik yang dipakai akan 

membantu peningkatan jumlah skor para peserta karena range data yang dipakai 
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cukup panjang yaitu linguistik yang hurufnya di beri warna biru, sehingga 

memungkinkan untuk peningkatan skor peserta menjadi lebih tinggi hasil 

perhitungannya. Namun, penelitian tersebut belum menerapkan fuzzy Sugeno dan 

Profile Matching pada PPDB 

Logika fuzzy merupakan suatu metode untuk mewakili adanya ketidakpastian 

yang menyertai data yang diterima atau informasi sebagai hasil pengolahan data 

(Jacquin dan Shamseldin, 2009). Parameter yang ambigu dapat dengan mudah 

diwakili dan dibuat keputusan berdasarkan aturan fuzzy menggunakan Fuzzy 

Inference System (FIS) (Seo dkk, 2012) 

FIS khususnya metode Sugeno telah banyak dimanfaatkan dalam beberapa 

penelitian dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah. FIS memiliki hasil yang 

lebih akurat dibanding dengan model regresi linier yang konvensional (Jacquin 

dan Shamseldin, 2009). Keunggulan metode fuzzy Sugeno adalah proses 

pengambilan keputusan perangkingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari 

sejumlah alternatif dan penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada 

memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat.  Logika fuzzy Sugeno 

mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang kompleks dan mempunyai 

daya guna lebih baik daripada teknik lain (Kusumadewi, 2010). 

Metode Profile Matching dipilih karena mempunyai beberapa kelebihan 

diantaranya proses perangkingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari 

sejumlah alternatif dan penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada proses 

membandingkan kompetensi individu dengan nilai suatu profil (Benny, 2011). 

Pada penelitian ini logika fuzzy digunakan untuk pendukung keputusan 

PPDB yang mempunyai komponen seperti himpunan, dan rule base yang 

merupakan acuan utama diterima atau tidaknya siswa tersebut masuk ke SMA Lab 

UM, sedangkan metode profile matching digunakan untuk merangking peserta 

didik sekaligus penempatan jurusan apakah jurusan IPA, IPS atau bahasa. 

Penggunaan metode Fuzzy Sugeno dan Profil Matching pada penelitian ini 

bertujuan untuk menghasilkan nilai yang optimal dalam proses pengembilan 

keputusan dan dapat menciptakan prototype metode baru yang dapat dipakai pada 

penelitian selanjutnya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 

mengimplementasikan metode penggabungan fuzzy Sugeno dengan profile 

matching pada sistem pendukung seleksi penerimaaan peserta didik baru ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan metode penggabungan 

fuzzy Sugeno dengan profile matching pada sistem pendukung seleksi 

penerimaaan peserta didik baru 

 

1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Metode yang digunakan adalah metode gabungan fuzzy Sugeno dengan 

Profile Matching  

2. Parameter yang digunakan sebanyak 12 variabel diantaranya TPA Umum, 

jalur masuk, nilai UN keseluruhan, rapor nilai IPA, rapor nilai IPS,  rapor 

nilai Bahasa, nilai UN IPA, nilai UN IPS, nilai UN Bahasa, TPA IPA, 

TPA IPS, TPA Bahasa 

3. Software dibuat menggunakan pemrograman PHP dan database MySQL 

 

1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka  

Dalam melakukan perancangan sistem aplikasi sistem pendukung 

keputusan seleksi penerimaan peserta didik baru dengan metode hybrid 

fuzzy Sugeno-Profile Matching dibutuhkan beberapa literatur. Adapun 

literatur yang perlu dipelajari mempelajari buku, artikel, dan situs yang 

terkait. Mempelajari literatur mengenai desain tampilan aplikasi yang 

sifatnya user friendly sehingga mudah dikenali oleh user. 

2. Analisa Sistem 
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Analisis sistem menggambarkan proses kegiatan yang akan diterapkan 

dalam sebuah sistem dan menjelaskan kebutuhan yang diperlukan agar 

sistem dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan kebutuhan 

3. Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap 

ini dapat menggunakan diagram flowchart sebagai representasi desain 

yang dibuat. 

4. Implementasi Metode 

Pada Bagian ini akan dilakukan perancangan aplikasi sistem pendukung 

keputusan seleksi penerimaan peserta didik baru dengan metode hybrid 

fuzzy-Profile Matching. Langkah pertama adalah melakukan instalasi 

XAMPP. Kemudian melakukan coding program dengan menggunakan 

pemrograman PHP 

5. Pengujian Sistem 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari aplikasi sistem 

pendukung keputusan seleksi penerimaan peserta didik baru dengan 

metode hybrid fuzzy Sugeno-Profile Matching  

6. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan 

berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah kajian 
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pustaka, sistem pendukung keputusan, fuzzy Sugeno, Profile Matching dan 

PPDB 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini akan dijelaskan tahapan desain penelitian dan kerangka konsep 

penelitian yang digunakan untuk seleksi PPDB dengan menggunakan metode 

hybrid fuzzy-profile matching. Dengan adanya metodologi penelitan ini 

diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam merumuskan masalah 

penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, 

hasil pengujian dan pengujian fungsional. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 

 

 

 


