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ABSTRAK 

 

 Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan 

satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras computer dan di gunakan 

perangkat lunak untuk memanipulasi. Basi data yang umunya kita gunakan memiliki data 

yang lengkap dalam setiap tabelnya. Apabila hendak dibuat suatu query, maka akan 

menggunakan data yang bada pada table dan kata kunci yang berlaku di SQL. Dan 

apabila kita memiliki data yang kuarang lengkap dan mengandung ketidak pastian atau 

ambigu, maka penggunaan basis data biasa menjadi sulit dilakukan. Dari sinilah kita 

dapat memanfaatkan logika fuzzy untuk mengantisipasi pemanipulasian dalam basis data 

yang mengandung ketidakpastian, baik dari sisi data maupun querynya.  

  

Tugas akhir ini akan mengimplementasikan logika fuzzy ke dalam query, artinya suatu 

query yang memiliki variable – variable yang bernilai fuzzy. Masalah yang akan 

direkomendasikan adalah proses pemilihan karyawan yang layak untuk mendapatkan 

penugasan bailk pelatihan maupun penugasan yang baru. Karyaawan yang akan 

direkomendasikan memiliki kriteria – kriteria dan syarat – syarat yang telah ditentukan 

oleh perusahaan tersebut.  Hasil akhir yang diharapkan dari perhitungan fuzzy akan 

didapatkan suatu nilai dimana nilai tersebut akan menentukan siapa saja karyawan yang 

berhak ditunjuk oleh perusahaan untuk mengikuti penugasan yang  akan diberikan.  

 

Dengan adanya tugas akhir ini, diharapkan dapat membantu memudahkan proses 

penyeleksian karyawan. Disamping itu tugas akhir ini dapat menjadi salah satu contoh 

dalam menyelesaikan masalah fuzzy yang ada.  

 

Kata kunci : Fuzzy Basis data, Logika Fuzzy, Fuzzy Query 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Salah satu elemen yang sangat penting dalam perusahaan adalah Sumber 

Daya manusia. Pengelolahan SDM dari suatu perusahaan sangat mempengaruhi 

banyak aspek penentu keberhasilan kerja dari perusahaan tersebut. Jika SDM 

dapat diorganisir dengan baik, maka diharapkan  perusahaan dapat menjalankan 

semua proses usahanya dengan baik, terdapat beberapa kendala pengelolahan 

SDM, salah satunya adalah apabila   perusahaan memiliki jumlah karyawan yang 

cukup banyak, maka perencanaan jenjang karir dari tiap karyawan dalam 

perusahaan  menjadi sulit dan menghabiskan banyak waktu, karena tiap – tiap 

personal Human resource Departement ( HRD ) belum tentu mengenal dekat 

denga n tiap karyawan yang ada, hal ini akan menjadi kendala cukup signifikan 

dalam rangka menyusun jenjang karir tiap karyawan, kartena hal – hal tersebut 

harus dilakukan berbasis kompetensi dari tiap - tiap bagian jabatan dan karyawan 

yang bersangkutan.  

Dan seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang 

informasi, kita dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan suatu 

perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan. Termasuk pengambilan 

keputusan untuk penugasan karyawan. Beberapa permasalahan yang sering 

dihadapi oleh sebuah perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan untuk 

penugasan karyawan diantaranya adalah kesulitan dalam menentukan pilihan atas 

karyawan yang cocok untuk ditugaskan. Dan juga permasalahan dalam proses 
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seleksi yang dilakukan dalam menentukan karyawan yang akan ditugaskan 

memakan waktu yang cukup lama dikarenakan proses seleksi masih dilakukan 

secara manual. Proses seleksi karyawan untuk penugasan tertentu merupakan 

permasalahan yang membutuhkan banyak pertimbangan. Manfaat dari proses 

seleksi karyawan untuk penugasan tertentu adalah untuk mencapai hasil akhir 

yang diinginkan, yaitu mendapatkan karyawan yang tepat untuk ditugaskan dan 

untuk memajukan perusahaan. Agar diperoleh karyawan yang sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan maka dibuatlah sebuah sistem yang akan berguna 

untuk menentukan kriteria-kriteria yang diinginkan oleh perusahaan.  

Salah satu yang akan disorot dalam hal ini adalah cara pemilihan karyawan 

yang sesuai dengan criteria yang ada dalam suatu bagian jabatan. Faktor yang 

mempengaruhi dalam pemilihan tentang penugasan karyawan yang akan 

direkomendasikan untuk mengikuti pelatihan yang telah ditentukan oleh 

perusahaan adalah pendidikan dasar karyawan yang mempunyai tingkatan SMA 

dan S1, khusus untuk S1, harus disertakan nilai daripada IPK tersebut, karena 

untuk membantu damal penghitungan proses nanti. Pengalaman masa kerja 

karyawan selama bekerja di perusahaan tersebut, adapun untuk penentuan 

karyawan, harus dilihat dari nilai absensi kedisiplinan karyawan tersebut serta 

kegtrampilan kerja . 

Sebagian dari kriteria-kriteria tersebut memiliki nilai yang tidak pasti. 

Sedangkan data yang ada pada database perusahaan adalah data yang bernilai 

pasti (Crisp). Oleh karena itu, untuk menangani kriteria-kriteria yang memiliki 

nilai yang tidak pasti tersebut kita dapat menggunakan logika fuzzy. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam proyek tugas akhir ini 

antara lain :  

1) Membangun sebuah sistem untuk data masukan ke dalam database  

2) Membangun sebuah sistem untuk menangani data masukan dari user yang 

meliputi data nama kriteria-kriteria karyawan untuk penugasan yang akan 

diadakan. 

3) Membangun sebuah sistem yang dapat mengolah data di dalam database dan 

data masukan dari personalia dengan menggunakan metode Fuzzy Database 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari tugas akhir ini, yaitu : 

1) Variabel Fuzzy 

a) Fungsi kurva keanggotaan yang digunakan hanya kurva bahu dan kurva –S 

b) Tidak diperbolehkan menggunakan nama variable yang fuzzy yang sama 

2) Query 

a) Query yang digunakan hanya statement SELECT 

b) Tabel  berelasi antar tabel yang lainnya 

3) Aplikasi ini hanya digunakan untuk menentukan calon karyawan dari 

perusahaan tersebut untuk direkomendasikan mengikuti suatu training atau 

pelatihan atau juga penugasan baru yang telah ditentukan oleh perusahaan  

guna meningkatkan Sumber daya manusia (SDM). 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari proyek akhir ini adalah untuk menyediakan sebuah sistem 

yang dapat digunakan untuk membantu melakukan kualifikasi dalam pengambilan 
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keputusan alternatif menentukan karyawan untuk sebuah penugasan sesuai dengan 

kriteria-kriteria yang diinginkan dengan menggunakan metode fuzzy basisdata 

atau database. 

 

1.5 Manfaat 

 Sebagaimana yang dijelaskan diatas maka diperoleh manfaat :  

1) Diharapkan dapat menjadi sebuah sistem yang memudahkan proses 

penentuan  penugasan karyawan berdasarkan kriteria yang di inginkan. 

2) Dapat memberikan nilai rekomendasi  yang digunakan sebagai urutan 

prioritas pilihan. 

3) Dapat digunakan  sebagai informasi tentang biodata karyawan pada 

perusahaan 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian ada 2 yaitu, metode pengumpulan data dan metode 

pengembangan sistem. Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Metode ini meliputi: 

studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan studi, analisa, dan 

dokumentasi literature, dan sumber lainnya yang terkait dalam permasalahan yang 

dibahas. 

Metode pengembangan sistem disusun berdasarkan hasil dari data yang 

sudah di peroleh, meliputi : 

1) Analisa Data 

Analisa ini dilakukan untuk mengelolah data yang sudah didapat dan 

mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan perancangan. 
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2) Desain 

Tahap ini merupakan tahap perancangan sistem, yaitu mendefinisikan 

kebutuhan yang ada, menggambarkan bagaimana sistem dibentuk dan 

persiapan untuk rancang bangun aplikasi. 

3) Pengkodean 

Tahap ini adalah penerjemahan rancangan dalam tahap desain ke dalam 

bahasa pemrograman computer yang telah ditentukan sebelumnya. 

4) Pengujian 

Setelah aplikasi selesai dibuat, maka tahap selanjutnya adalah pengujian 

terhadap program tersebut. Sehingga analisis hasil implementasi yang 

didapat dari sistem disesuaikan dengan kebutuhan sistem tersebut. Jika 

penerapan sistem sudah berjalan dengan  baik dan lancer,maka sistem 

dapat diimplementasikan untuk membantu dalam pengambilan keputusan.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang laporan tugas akhir ini, 

penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut : 

BAB 1  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini membahas latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi penelitian 

yang hendak dicapai dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini membahas tentang teori – teori yang menjadi acuan 

dalam pembuatan analisa dan pemecahan dari permasalahan yang 
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dibahas, sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan 

masalah. 

BAB III PERACANGAN SISTEM 

 Pada bab ini menjelaskan tentang mengenai tahapan tahapan yang 

dilalui dalam penyelesaian tugas akhir ini, mulai dari perancangan 

DFD ( Data Flow Diagram ), perancangan alur sistem secara 

keseluruhan, menganalisa serta membuat struktur database yang 

digunakan.  

BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 

 Implementasi dan evaluasi berisi kebutuhan ;peralatan, cara instalasi 

program, cara pemakaian program yang dijelaskan dalam gambaran 

dan penjelasan proses aplikasi yang terjadi dalam sistem serta 

evaluasi dan hasil pengujian sistem 

BAB V  UJI COBA SISTEM 

 Pada bab ini menjelaskan tentang uii coba aplikasi yang telah dibuat 

BAB VI  PENUTUP 

 Bab ini terdiri dari 2 sub yakni kesimpulan dan saran.  

 Kesimpulan merupakan rangkuman singkat dari hasil seluruh 

pembahasan masalah dan saran berisi mengenai harapan dan 

kemungkinan lebih lanjut dari hasil pembahasan masalah. 
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