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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang 

Salah satu tujuan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) adalah  

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa untuk menyiapkan 

mereka sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang terampil, terdidik, dan 

professional, serta mampu mengembangkan diri sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Kepmendiknas No 

053/U/2001). Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan untuk 

menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi dan mampu bersaing di era 

global. Kondisi yang ada sekarang menunjukan bahwa di satu sisi SMK harus 

menyiapkan lulusan yang kompeten dalam bidangnya sehingga mampu 

mengisi lowongan kerja, tetapi disisi lain betapa sulitnya lulusan SMK dapat 

diterima bekerja karena keterbatasan lapangan kerja. Perlu disadari bahwa 

lulusan SMK belum dapat diserap secara langsung oleh pihak dunia usaha 

maupun industri. Secara kasat mata terbukti hampir setiap dunia usaha ketika 

merekrut tenaga kerja lulusan SMK masih menerapkan pendidikan dan 

pelatihan bagi yang telah lolos seleksi penerimaan karyawan rata-rata tiga 

bulan. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan yang dimiliki lulusan SMK 

belum diakui oleh pihak dunia usaha/industri. Di sini pihak SMK Negeri 10 

Malang dituntut untuk menyiapkan lulusan siswa SMK untuk memasuki 

lapangan kerja serta mengembangkan sikap professional. 

Pada SMK Negeri 10 Malang proses pemberian informasi perekrutan 

kerja untuk siswa-siswa di  SMK Negeri 10 Malang diseleksi oleh bagian 

Humas  berdasarkan kriteria-kriteria dari perusahaan yang telah ditentukan 

dan nilai rapot siswa tersebut. Permasalahan yang sering muncul dalam 

pemberian informasi perekrutan kerja ini adalah sulitnya menentukan 

perekrutan kerja untuk siswa yang benar-benar berhak untuk 

direkomendasikan ke perusahaan yang membutuhkan karena keterbatasan 

kuota yang di sediakan dan banyaknya jumlah siswa yang berminat untuk 

mengikuti seleksi perekrutan kerja ,menjadi kesulitan tersendiri bagi SMK 
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Negeri 10 Malang. Saat ini dalam penentuan keputusan masih menggunakan 

cara manual. Dengan cara ini hasil yang didapatkan kurang memuaskan 

karena mencari satu persatu data siswa-siswa  dari buku induk siswa dari 

masing-masing kejuruan dan dalam pekerjaan membutuhkan waktu yang 

relatif lama.  

Melihat dari  permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka 

dibangun sebuah sistem pendukung keputusan (Decision Support System) 

dengan sebuah metode yang akan membantu pihak bagian penempatan tenaga 

kerja siswa dalam menentukan siswa yang berhak mendapatkan rekomendasi 

informasi kerja sesuai dengan kriteria perusahaan. Sistem pendukung 

keputusan ini mengumpulkan data-data siswa dari semua jurusan untuk 

diseleksi berdasarkan kriteria dari perusahaan.   

Banyak algoritma yang  dapat digunakan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut salah satunya adalah Metode Fuzzy Tahani. Logika 

Fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan ruang input ke dalam 

ruang output. Sistem basis data Fuzzy merupakan salah satu metode Fuzzy 

yang menggunakan basis data standar. Pada basis data standar, data 

diklasifikasikan berdasarkan bagaimana data tersebut dipandang oleh user 

(Kusumadewi dan Purnomo, 2004). Oleh karena itu dalam pembuatan tugas 

akhir ini metode yang akan digunakan adalah metode Fuzzy Tahani. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diperoleh beberapa rumusan masalah 

yang akan dipecahkan. Diantaranya: 

1. Bagaimana implementasi metode Fuzzy Tahani untuk menentukan siswa 

SMK dalam penempatan kerja siswa berkompeten? 

2. Apakah metode Fuzzy Tahani mampu memberikan solusi yang optimal 

terhadap penempatan kerja siswa berkompeten? 

3. Bagaimana kinerja atau performa aplikasi implementasi metode Fuzzy 

Tahani untuk penempatan kerja siswa berkompeten di perusahaan mitra 

kerja dalam menangani permintaan user ? 
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1.3  Batasan Masalah 

Agar masalah yang dikerjakan dalam tugas akhir ini lebih terarah dan 

mencapai sasaran yang telah ditentukan, yaitu membangun Aplikasi 

implementasi algoritma Metode Fuzzy Tahani dalam  perekrutan tenaga kerja 

siswa di SMK Negeri 10 Malang, maka batasan masalah pada tugas akhir ini 

sebagai berikut: 

a. Data siswa yang diambil tahun 2011 yang diperoleh dari bagian Humas 

SMK Negeri 10 Malang. 

b. Data yang diolah berupa jenis kelamin, jurusan,  tinggi badan, nilai rapot 

siswa, nilai keahlian, nilai kedisiplinan.  

c. Proses yang terjadi dalam system yang dibangun meliputi proses 

penyeleksian data siswa SMK 10 Malang pada tiap-tiap jurusan siswa.  

d. Keluaran yang dihasilkan sistem adalah daftar siswa SMK Negeri 10 

Malang yang sesuai untuk mendapatkan penempatan kerja sesuai kriteria 

tiap-tiap perusahaan. 

e. Hanya mencakup penempatan kerja kepada siswa SMK Negeri 10 Malang. 

f. Sistem yang akan dibangun merupakan aplikasi yang berbasis 

client/server. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah untuk merancang  sistem 

pendukung keputusan (Decision Support System) dengan menggunakan 

algoritma Metode Fuzzy Tahani, dimana aplikasi ini nantinya dapat 

membantu : 

1. Menghasilkan daftar siswa SMK yang sesuai untuk mendapatkan 

kesempatan kerja sesuai dengan kriteria perusahaan. 

2. Mempermudah perusahaan untuk mencari karyawan dari siswa-siswa 

SMK yang berkompeten secara optimal. 

3. Mempercepat pemeriksaan data pada siswa SMK Negeri 10 Malang yang 

di inginkan user . 
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1.5  Metodologi 

Dalam pengerjaan penilitian ini, akan digunakan pendekatan analysis, 

yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. 

1.5.1 Pemahaman Sistem dan Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi 

yang diperlukan dalam proses perancangan dan implementasi sistem 

yang akan dibangun, serta analisis terhadap data-data yang 

dibutuhkan. Mempelajari berbagai macam literatur tentang konsep-

konsep yang berkaitan dengan rumusan masalah. 

1.5.2 Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang meliputi : 

a. Pembuatan Entity Relational Diagram (ERD) untuk 

menggambarkan hubungan antara entitas. 

b. Perancangan DFD (Data Flow Diagram) 

Pada tahap ini dilakukan DFD. Level 0 dan level 1 untuk 

menggambarkan proses-proses yang terjadi dalam sistem 

1.5.3 Membuat Desain dan Rancang Sistem 

a. Perancangan sistem 

Pada tahap perancangan dan arsitektur sistem ini yang dilakukan 

adalah menentukan model perancangan sistem untuk pembuatan 

aplikasi  perekrutan tenaga kerja siswa SMK ke perusahaan 

menggunakan Metode Fuzzy Tahani. 

c. Perancangan data 
Pada tahap ini dilakukan perancangan data yang merupakan 

proses pembangunan basis data yang meliputi pembentukan 

struktur tabel dan pembentukan relasi. Data siswa , kebutuhan 

input/output dan perancangan Metode Fuzzy Tahani 

d. Perancangan proses 

Pada tahap ini dilakukan analisis perancangan aplikasi  

perekrutan tenaga kerja siswa SMK ke perusahaan menggunakan 

Metode Fuzzy Tahani di SMK Negeri 10 Malang. Diawal proses 

penggunaan algoritma Metode Fuzzy Tahani dan diakhiri proses 

pembuatan aplikasi. 
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e. Perancangan antarmuka 

Pada tahap ini dilakukan perancangan antarmuka untuk 

memudahkan pengoperasian aplikasi atau perangkat lunak pada 

sistem yang dibangun. 

1.5.4 Implementasi Rancangan Sistem Menggunakan Algoritma dan 

Pembuatan Program 

Implementasi perancangan sistem ini terdiri dari perancangan 

sistem, perancangan data, perancangan proses, dan perancangan 

antarmuka. 

1.5.5 Pengujian dan Analisa Hasil Program 

Hasil implementasi program yang telah dikembangkan akan di 

uji cobakan pada data yang telah dimasukkan sebelumnya. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini dibagi dalam beberapa bab dengan 

pokok pembahasan secara umum sebagai berikut:  

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi 

suatu kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan,  manfaat, batasan masalah, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan 

sistem. Dasar teori dari literatur dan referensi yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

BAB III:  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi analisi kebutuhan dalam membangun aplikasi, 

analisis sistem yang sedang berjalan pada aplikasi sesuai dengan 

metode pembangunan perangkat lunak yang digunakan. Selain itu 

terdapat juga perancangan antarmuka untuk aplikasi yang akan 

dibangun sesuai dengan hasil analisis yang telah dibuat.  
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BAB IV:  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi hasil implementasi dari hasil analisis dan 

perancangan sistem yang telah dibuat disertai juga hasil pengujian 

sistem yang dilakukan di SMK Negeri 10 Malang sehingga 

diketahui apakah sistem yang dibangun sudah memenuhi syarat 

sebagai aplikasi yang user-friendly.  

BAB V  :  PENUTUP 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, yang merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah. 


