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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, semakin berkembang 

pula proses pendidikan di Indonesia hal ini menyebabkan banyaknya sekolah sulit memilih 

siswa dan siswi yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu menyadari betapa pentingnya 

memilih calon asisten baru pada laboratorium Smk Pgri 3 Malang yang tepat, maka dirancang 

program Aplikasi Penerimaan Asisten Baru Laboratorium Smk Pgri 3 Malang Berbasis 

Fuzzy Dengan Metode Tzukamoto yang berbasis dekstop. Aplikasi ini dapat mempermudah 

suatu sekolah terutama di smk pgri malang dalam pemilihan atau menetukan seleksi calon 

asisten baru laboratorium  yang akan diterima pada laboratorium smk pgri 3 malang sistem 

penerimaannya dilakukan secara manual tentu akan menyulitkan bagian penerimaan siswa 

dan juga rawan akan terjadinya suatu kesalahan dalam mengambil keputusan, selain itu juga 

akan memerlukan waktu yang cukup menyita. 

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka diperlukan suatu sistem yang dapat 

berfungsi sebagai penyeleksi otomatis dari masing-masing calon asisten baru laborarorium 

yang mendaftar dengan kriteria yang beraneka ragam yang mereka miliki, karena dengan 

melakukan penyeleksian secara otomatis tentu hal tersebut  akan sangat menghemat waktu 

dan mengurangi resiko terjadi kesalahan dalam penerimaan asisten baru pada laboratorium 

smk pgri 3 malang  

 Salah satu metode yang cocok dalam penyeleksian tersebut adalah metode 

Tsukamoto, dianggap mampu memetakan suatu input ke dalam suatu output tanpa 

mengabaikan faktor faktor di dalamnya. Logika fuzzy tsukamoto diyakini dapat sangat 

fleksibel dan memiliki toleransi terhadap data-data yang ada. Dengan logika fuzzy 

tsukamoto, akan dihasilkan suatu model dari suatu sistem yang mampu menentukan 

penerimaan asisten baru pada laboratorium Smk Pgri 3 Malang  
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Pada Metode Tzukamoto setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk If-Then harus 

direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. 

Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikansecara tegas (crips) 

berdasarkan predikat-a(fire strength). Hasil akhimya diperoleh dengan menggunakan rata-

rata .Sistem yang akan dibuat akan berusaha membantu menentukan peserta yang 

nantinya akan dipilih menjadi asisten baru.Syarat yang harus dipenuhi dalam penerimaan 

asisten baru pada laboratorium Smk Pgri 3 Malang Diantaranya Adalah Batasan Minimal Ip 

(Index Prestasi) Untuk Mata Pelajaran  Pemrograman Oracle, Pemogramman Java , 

RPL(Replika Perangkat Lunak),TKJ (Teknologi Komputer Jaringan) Dan  MM (Multimedia) 

Setelah memenuhi beberapa syarat pendaftaran, akan ada tes untuk menentukan siswa mana 

yang benar-benar bisa diterima sebagai asisten baru.  

Tes tersebut antara lain adalah tes Logika, tes ini berisikan beberapa pertanyaan 

logika yang harus dijawab oleh peserta. Kemudian ada tes Programming yang berisikan 

beberapa pertanyaan tentang bahasa pemrograman ORACLE dan bahasa pemrograman 

JAVA. Setelah itu ada tes Minat, tes ini bertujuan untuk menentukan peserta apakah nantinya 

dapat menyampaikan materi dengan baik atau tidak. Tes terakhir adalah tes Wawancara, 

disini peserta akan ditanya beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengetahuan umum yang dimiliki peserta tersebut dan siswa juga yang di terima tidak 

di lihat dari tinggi nya nilai pemogramman ataupun test lainnya saja dan yang di lihat juga 

kerajinan,kesungguhan,kemampuan dalam belajar,teknis,dan siswa yang mempunyai jiwa 

personalitas dan tanggung jawab. Setiap tes yang dilakukan mempunyai nilai tersendiri yang 

bertujuan untuk menentukan diterima atau tidak siswa yang bersangkutan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa permasalahan 

yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mendesain sistem untuk penentuan penerimaan asisten baru pada SMK PGRI 

3 MALANG  

2. Bagaimana membangun sistem untuk mengimplementasikan logika Fuzzy Tsukamoto  

3. Bagaimana membangun sistem untuk menentukan penerimaan asisten baru serta 

menghitung nilai akhir dari hasil beberapa tes yang sudah dilakukan  
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1.3 Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah : 

1. Mendesain sistem untuk penentuan penerimaan asisten baru laboratorium.  

2. Membangun sistem untuk mengimplementasikan logika Fuzzy Tsukamoto. 

3. Membangun sistem untuk menentukan asisten baru serta menghitung nilai akhir dari hasil 

beberapa tes yang sudah dilakukan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini perlu dilakukan untuk mencegah melebarnya topik 

permasalahan. Batasan yang ditentukan adalah : 

1. Aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java berbasis dekstop. 

2. Aplikasi hanya bisa digunakan pada Laboratorium SMK PGRI 3 MALANG Data nilai 

yang dimasukkan hanya untuk tes Logika, Pemrograman, Presentasi dan Wawancara. 

3. Masukan data nilai tiap tes berupa angka. 

 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

 Metodologi yang digunakan dalam maenyelesaikan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Studi pustaka dan pengumpulan data 

Pengumpulan data didapat baik dari internet maupun dari instansi yang bersangkutan 

seperti SMK PGRI 3 MALANG. Selain itu juga mempelajari bahasa pemrogaman java 

dan database MySQL yang berkaitan dengan Sistem Penerimaan siswa Baru  

2. Analisis sistem 

a) Menganalisa sistem dan informasi yang ada untuk dibuat 

- Pemodelan basis data dilakukan menggunakan ERD (Entity Relationship Diagram) 

b) Perancangan dan pembuatan 

- Membuat tampilan awal aplikasi 

- Membuat aplikasi yang dapat menampilkan hasil analisis. 

- Menerapkan logika Fuzzy pada sistem. 
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3. Mengimplementasikan desain aplikasi ke bahasa pemrograman. 

Dalam tahap ini, desain dan rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap sebelumnya 

diimplementasikan dalam sebuah bahasa pemrograman. Karena konsep yang digunakan 

adalah object oriented programming, maka Java di pilih sebagi bahasa pemrogramannya, 

sedangkan untuk media penyimpanannya menggunakan MySQL. 

4. Deployment dan Ujicoba aplikasi 

Sistem ini akan diujicobakan untuk membantu menentukan pemerimaan asisten baru 

pada Laboratorium SMK PGRI 3 Malang. Uji coba dilakukan dengan membandingkan 

hasil analisa sistem yang telah dibuat antara perhitungan manual dan perhitungan sistem 

menggunakan Fuzzy Tsukamoto dengan data yang sama. 

5. Kesimpulan yang didapat dalam membangun aplikasi. 

6. Sedangkan penyusunan laporan digunakan sebagai dokumentasi berdasarkan hasil 

pengujian  yang telah dilakukan. 

1.3 Sistematika Penulisan  

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 literature dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

BAB III: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

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 Penerimaan Asisten Baru Laboratorium SMK PGRI 3 MALANG  

Berbasis fuzzy dengan Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang 

merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah. 


