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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Logika fuzzy merupakan logika yang samar. Dimana pada logika fuzzy 

suatu nilai dapat bernilai true dan false secara bersamaan. Tingkat true atau 

false nilai dalam logika fuzzy tergantung pada bobot keanggotaan yang 

dimilikinya. Logika fuzzy memiliki derajat keanggotaan rentang antara 0 

hingga 1. Logika fuzzy banyak diaplikasikan dalam kehidupan. Salah satunya 

membantu dalam pengambilan keputusan dikarenakan ketidak pastian dalam 

sebuah pemikiran maupun informasi yang didapat. Logika Fuzzy memiliki 

toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. 

Kematangan karir adalah suatu sikap individu dalam memutuskan suatu 

karir yang sesuai dengan bakat dan minatnya.Kematangan Karir pada SMK 

PGRI 3 Malang ini menjadi suatu permasalahan. Dimana seringkali lulusan 

pada sekolah ini memutuskan untuk pindah jurusan atau beralih profesi atau 

bertahan dengan karir yang dijalani dengan ketidak puasan dan sebagainya. 

Kematangan karir yang tidak matang cenderung terpengaruh oleh lingkungan 

di sekitarnya. Hal ini dapat membuat seseorang memilih karir yang kurang 

tepat untuk dirinya. 

 Dalam studi kasus kali ini penulis membuat sebuah aplikasi sistem 

pedukung keputusan kematangan karir remaja di SMK PGRI 3 Malang  

dengan menggunakan Fuzzy Rule Base, dimana siswa akan diberi sebuah 

lembar kuisioner dan diolah menjadi sebuah data. Kelebihan dari aplikasi ini 

yaitu dapat mengetahui kematangan karir remaja sebelum mereka terjun 

langsung ke dunia kerja. Sehingga pihak sekolah dapat menangani ketika 

kematangan karir remaja siswa sekolahnya belum matang dalam berkarir di 

dunia kerja. 

Metode  Fuzzy Rule Base  sendiri merupakan metode yang cocok dalam 

sistem pendukung keputusan kematangan karir remaja di SMK PGRI 3 

Malang karena metode Fuzzy Rule Base dapat menyelesaikan suatu 
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permasalahan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan. Metode Fuzzy 

Rule Base adalah  salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang 

didalamnya memiliki basis pengetahuan. Dalam metode ini penyelesaian 

masalah berdasarkan pendekatan kecerdasan buatan menggunakan teknik 

penyelesaian masalah berdasarkan pada aturan-aturan yang terdapat pada basis 

pengetahuan. Tujuan dari menggunakan algoritma ini adalah pengambilan 

keputusan dalam suatu permasalahan dimana diantara beberapa pilihan yang 

membingungkan. Rule Based Expert System merepresentasikan pengetahuan 

sebagai serangkaian aturan produksi yang memiliki bentuk umum if A then B 

dan disimpan di dalam database. 

Oleh karena itu, dengan adanya sistem pendukung keputusan kematangan 

karir remaja dapat membantu pihak sekolah SMK PGRI 3 Malang dalam 

mengetahui kematangan karir siswanya sebelum sekolah memilihkan instansi 

yang cocok dengan hanya menilai dari segi pendidikan bidang studi yang 

siswa kuasai. Kematangan karir remaja tidak dapat dilihat dari potensi bakat 

pada bidang studi siswa. Namun, juga harus lewat penilaian psikologi yang 

sebenarnya begitu berperan penting dalam penilaian. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana penerapan metode Fuzzy Rule Base dalam sistem pendukung 

keputusan kematangan karir remaja ? 

2. Bagaimana membuat sistem pendukung keputusan di SMK PGRI 3 

Malang dengan memberikan hasil keputusan kematangan karir remaja 

yang terdiri dari tiga katagori yaitu : tidak matang, cukup matang  dan 

matang? 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk menyederhanakan permasalahan dan pembahasan yang terlalu luas 

maka dibuat batasan-batasan sebagai berikut:  

1. Sistem aplikasi yang dibuat akan menggunakan metode Fuzzy Mamdani 

dengan aturan Rule Base. 

2. Data yang digunakan berupa kuisioner. 

3.  Sistem yang dibuat untuk mengetahui kematangan karir remaja pada 

siswa SMK 

4. Sistem ini dirancang dengan bahasa pemrograman Java dan penyimpanan 

data menggunakan MySQL. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin di capai 

yaitu: 

1. Merancang dan membangun sistem aplikasi yang mampu menentukan 

kematangan karir siswa dengan menggunakan Fuzzy Mamdani. 

2. Dengan membangun sistem pendukung keputusan karir remaja dapat 

mempermudah sekolah maupun BK sehingga waktu yang digunakan lebih 

efektif. 

 

1.5 Metodologi 

Dalam pengerjaan tugas akhir ini maka penulis menerapkan beberapa 

metodologi pengerjaan sebagai berikut : 

1. Studi Literatur  

Mengumpulkan berbagai macam literatur berupa jurnal dan artikel yang 

berhubungan dengan metode Fuzzy Rule Base dan Mamdani. Disamping itu 

juga mempelajari dan memahami bahasa pemrograman java serta algoritma 

Fuzzy yang akan digunakan pada aplikasi sistem pendukung keputusan 

kematangan karir remaja SMK PGRI 3 Malang. Dimana mengetahui 

bagaimana kerja algoritma Fuzzy Rule Base dalam mengklasifikasi 

data,informasi,maupun manajeman database yang digunakan dan juga 

mengumpulkan kuisioner yang telah disebar pada siswa SMK PGRI 3 Malang 
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dengan bantuan Guru setempat sebagai data yang akan digunakan dalam 

penelitian aplikasi ini. 

 

2. Analisa Kebutuhan 

Analisa kebutuhan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan 

studi   lapangan   ke  sekolah SMK PGRI 3 Malang. Studi lapangan ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh sekolah. Dengan 

mengidentifikasi masalah maka kita nantinya bisa menentukan latar belakang 

masalah yang menjelaskan situasi dan hal-hal yang  menyangkut bidang yang 

akan diteliti. Sehingga  kita dapat merumuskan masalah yang akan diteliti 

secara tepat dari hasil penelitian sekolah setempat.  

3. Implementasi Sistem 

Pada tahap ini dilakukan implementasi perhitungan menggunakan 

algoritma Fuzzy Rule Base diamana menggunakan bahasa pemrograman Java. 

Kemudian database yang digunakan adalah MySQL yaitu sebagai 

penyimpanan data pada aplikasi. Parameter input yang digunakan dalam 

perhitungannya adalah variabel-variabel yang mempengaruhi data psikotes 

untuk mendapatkan hasil keputusan yang lebih baik. Dari perbandingan 

variabel-variabel yang mempengaruhi kematangan karir remaja akan 

menghasilkan hasil matang, cukup, dan tidak matangnya kematangan karir 

pada siswa.  
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4. Pengujian terhadap Sistem 

Pada tahap ini sistem aplikasi akan diujicobakan sebagai pengambilan 

keputusan kematangan karir remaja pada SMK PGRI 3 Malang. Dimana 

proses pengujiannya meliputi tingkat akurasi data. Data sampel yang 

dimasukkan, akan dihitung tingkat akurasinya. Tingkat akurasi di lihat dari 

perbandingan antara variabel dari data sampel. Maka akan menghasilkan hasil 

yang akurasi.  

5. Penyusunan Laporan 

Penyusunan laporan merupaan tahapan akhir dalam proses tugas akhir 

dimana sebagai media yang akan menjelaskan dari keseluruhan proses yang 

telah dilakukan dalam pembangunan sistem. 

 

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 

Pada landasan teori membahas teori dasar yang berhubungan dengan 

pembuatan sistem. Dasar teori berasal dari literatur, jurnal, dan 

referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sebagai 

bahan tugas akhir. 

BAB III :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Pada analisa dan perancangan sistem pada tugas akhir saya 

menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan sistem 

sesuai dengan teori-teori dasar yang ada.  

BAB IV  :  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Berisi tentang pembuatan program (software), pengoperasian serta 

pengujian Sistem Pendukung Keputusan Kematangan Karir Remaja 

SMK PGRI 3 Malang dimana data yang diambil dari pembagian 

quisioneir. 

BAB V  :  PENUTUP 
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Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

yang merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah. 

 


