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ABSTRAK 

 
 

Kata Fuzzy merupakan kata sifat yang berarti kabur, tidak jelas. Fuzziness 
atau kekaburan atau ketidakjelasan atau ketidakpastian selalu meliputi keseharian 
manusia. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang 
input ke dalam suatu ruang output. Terkadang dalam mencari mahasiswa yang 
sudah lulus dengan kriteria yang sudah di tentukan oleh user dengan bahasa sehari-
hari (misal: IPK SANGAT BAIK,TOFEL BAIK,PERNAH IKUT ORGANISASI) pihak 
admin agak kesulitan karena mereka juga harus mencari data nya dan mengacu pada 
standart untuk perhitungan IPK nya apabila mencari IPK yang BAIK,CUKUP,atau 
pun yang lain, dan pihak admin juga harus memberikan masukan secara lisan untuk 
mahasiswa yang masuk dalam kriteria yang diinginkan, oleh sebab itu, aplikasi yang 
di buat ini untuk membantu mencari mahasiswa yang masuk kriteria atau sesuai 
kriteria yang ditentukan oleh inputan atau user, yang di dalam aplikasi ini 
disediakan kriteria-kriteria yang dapat dipilih oleh user untuk menampilkan 
mahasiswa yang diinginkan dengan maksud dan tujuan tertentu bagi user nya, serta 
aplikasi ini juga sudah menggunakan standart Borang dalam beberapa perhitungan 
nya. Aplikasi ini juga memberikan masukan atau rekomendasi sesuai perhitungan 
logika fuzzy dari kriteria-kriteria yang di inginkan atau di inputkan oleh user 
sehingga pihak admin tidak perlu susah-susah untuk memberikan masukan atau 
mencari kriteria yang diinginkan user, karena user sudah bisa mendapatkan 
informasi yang di cari dengan aplikasi ini. 

Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
menggunakan database MySql sebagai pusat penyimpanan data. Logika fuzzy 
mempunyai banyak metode, dan yang dipakai dalam aplikasi ini menggunakan 
metode Fuzzy Database model tahani yang menggunakan relasi standart pada tabel 
nya, hanya saja model ini menggunkan teory himpunan fuzzy untuk mendapatkan 
informasi pada query nya. 

Hasil nya, logika fuzzy model tahani dan borang akreditasi bisa digunakan 
sebagai metode untuk  menghasilkan suatu nilai rekomendasi. 

 
Kata Kunci: Fuzzy, Kriteria lulusan, Tahani. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pencarian adalah salah satu fasilitas yang biasa digunakan untuk mencari 

data dengan cara memasukkan kata kunci di textfield, memilih check box ataupun 

radio button, sebagai acuan untuk mencari data. Sudah banyak aplikasi yang 

menggunakan fasilitas ini untuk memudahkan user nya dalam mencari sesuatu 

data yang diinginkan, tapi masih sedikit aplikasi yang mempunyai fasilitas 

tersebut, bisa memberikan nilai rekomendasi untuk suatu informasi yang telah 

didapat dari proses pencarian, guna menilai seberapa pantaskah data yang 

dihasilkan sesuai dengan kriteria yang sudah dipilih. Seperti pada kondisi dalam 

mencari mahasiswa yang layak direkomendasikan menjadi lulusan terbaik dalam 

lingkup IPK Sangat Baik, ataupun berhak direkomendasikan untuk mendapatkan 

suatu pekerjaan di sebuah instansi terkait. Pada proses menentukan atau mencari 

lulusan lulusan tersebut ada suatu standart atau perhitungan yang di gunakan 

sebagi acuan untuk menghasilkan nilai rekomendasi tersebut. 

 Kriteria-kriteria yang ada dalam aplikasi ini mengacu pada Borang 

Akreditasi dan kriteria calon pegawai baru dalam instansi. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut digunakan metode Logika Fuzzy dalam suatu proses 

pencarian yang bisa memanipulasi data sehingga menghasilkan suatu nilai 

rekomendasi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana menerapkan logika fuzzy dan aturan atau standart borang 

akreditasi. 

b. Bagaimana menentukan seberapa layak lulusan itu direkomendasikan 

menjadi lulusan terbaik atau bisa direkomendasikan mendapatkan 

pekerjaan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ada dan dipilih oleh 

user. 

 

1.3 Tujuan 

Membuat suatu aplikasi yang dapat membantu memberikan gambaran 

dalam bentuk rekomendasi mengenai lulusan suatu perguruan tinggi dan 

seorang lulusan untuk mendapatkan suatu pekerjaan sesuai dengan kriteria 

yang sudah ada. Dan nilai yang didapat dihasilkan dengan perhitungan 

logika fuzzy. 

 

1.4 Manfaat 

 Manfaat dari pembuatan penelitian ini adalah: 

a. Dengan dibuatnya aplikasi ini diharapkan bisa membantu dalam 

mencari lulusan perguruan tinggi  sesuai kriteria yang ada. 

b. Aplikasi ini bisa digunakan oleh semua user yang membutuhkan 

informasi tentang lulusan perguruan tinggi. 
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c. Memudahkan para pengguna mendapatkan hasil dari proses 

penyeleksian pada kriteria. 

1.5       Batasan Masalah 

a) Aplikasi pencarian kriteria kelulusan ini dibangun dengan bahasa 

pemrograman PHP dan database mysql.  

b) Menggunakan logika fuzzy model tahani dan menggunakan kurva Bahu. 

c) Aplikasi ini hanya sekedar memberikan informasi kepada user sesuai 

variabel yang sudah ada dan dipilih oleh user. 

d) Aplikasi ini  menggunakan borang dalam standart IPK, lama Tugas Akhir 

dan kelulusan tepat waktu. 

e) Data yang digunakan Jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informasi. 

f) Lulusan yang ada dalam aplikasi ini hanya lulusan bulan Januari 2011. 

g) Untuk domain umur diambil dari beberapa lowongan pekerjaan yang ada. 

h) Untuk domain lama studi mengambil dari rata-rata lulusan. 

i) User dan Password hanya ada ”admin” serta ”user”. 

j) Untuk edit batas himpunan harus sesuai dengan kurva, nilainya bergerak 

dari besar ke kecil ataupun sebaliknya. 

 

 

1.6  Metode Penelitian  

Adapaun langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan 

tugas akhir ini menggunakan metode penelitian berikut: 
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a. Studi Literatur 

 Pada tahap ini dipelajari literature dan perencanaan serta konsep awal 

untuk membentuk suatu program yang ingin dibuat yaitu didapat dari 

referensi buku, internet, maupun sumber-sumber yang lain. 

b. Pengumpulan data dan analisis 

Pada tahap ini adalah proses pengumpulan data yang dibutuhkan untuk 

pembuatan program, serta melakukan analis atau pengamatan pada data 

yang sudah terkumpul untuk selanjutnya diolah lebih lanjut. 

c. Analisis dan perancangan sistem 

Setelah selesai pada tahap pengumpulan data dan analisis maka tahap 

selanjutnya adalah melakukan analisa dan perancangan sistem. Pada tahap 

ini adalah proses perancangan dari sistem yang akan dibuat untuk 

selanjutnya akan diproses lebih lanjut. 

d. Pembuatan program 

Setelah tahap perancangan sistem maka tahap selanjutnya adalah 

pembuatan program. Pada tahap ini sistem yang sebelumnya telah dibuat 

akan diterapkan pada program yang akan dibuat. Pembuatan program ini 

menggunakan pemrograman PHP, dan menggunakan model tahani sebagai 

model pencarian pada program ini. 

e. Uji Coba 

Setelah program selesai dibuat maka dilakukan pengujian program untuk 

mengetahui apakah program tersebut telah bekerja dengan benar dan 

sesuai dengan system yang dibuat. 
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f. Penutup 

Pada tahap akhir ini adalah pembuatan kesimpulan atau ringkasan dari 

makalah skripsi ini dan kesimpulan tentang program yang telah dibuat. 

 

1.7 Sistematika penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika pembahasan 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, permasalahan, 

tujuan, manfaat, batasan masalah, metodologi penulisan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi teori-teori yang didapat dari studi literatur dan konsep-

konsep yang terkait dengan judul Tugas Akhir ini, beserta dengan 

penyelesaian masalah yang diambil dalam penyusunan Tugas 

Akhir. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang analisa dan perancangan dari sistem yang akan 

dibangun meliputi analisa data, analisa masalah, analisa 

pemecahan masalah dan perancangan sistem yang meliputi 

penyusunan desain antarmuka (interface) dan alur sistem yang 

akan dibangun atau dibuat, yang nantinya akan dipakai pada sistem 

tersebut. 
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BAB IV : IMPLEMENTASI PROGRAM 

Berisi tentang implementasi aplikasi secara keseluruhan mulai dari 

implementasi data yang diperlukan oleh aplikasi hingga coding  

(tidak mutlak) program untuk implementasi aplikasi, yang sesuai 

dengan batasan masalah yang sudah ada dan literature-literatur 

yang ada. 

BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI 

Bab ini membahas tentang cara menjalankan aplikasi serta uji coba 

terhadap aplikasi yang telah dibuat tersebut, apakah sudah sesuai 

dengan apa yang diinginkan.. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari laporan 

tugas akhir, serta berisi tentang saran-saran yang diambil untuk 

perbaikan guna pengembangan lebih lanjut bagi aplikasi yang telah 

dibuat sekarang. 
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