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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, berbagai permasalahan yang ada 

dapat diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi. Peningkatan kinerja manusia 

yang terus berkembang mampu menciptakan sesuatu menggunakan teknologi untuk 

membantu memecahkan permasalahan yang ada disekitar kehidupan mereka. 

Implementasi dari pemanfaatan teknologi adalah adanya berbagai aplikasi soft 

computing yang dapat membantu meningkatkan kinerja seseorang dalam bekerja 

atau mengatasi permasalahan. Pembuatan aplikasi soft computing dapat 

menggunakan berbagai cara atau metode, disesuaikan dengan kebutuhan user. Salah 

satunya yaitu dengan menggunakan logika fuzzy. Logika fuzzy adalah suatu cara 

yang tepat untuk memetakan suatu  ruang  input ke dalam suatu ruang output. Salah 

satu metode pengambilan keputusan dalam logika fuzzy adalah metode Multi 

Criteria Decision Making (MCDM) dengan menggunakan Simple Additive 

Weighting Method (SAW). 

Proses pemilihan sekolah dasar merupakan proses yang tidak asing lagi bagi 

sebagian kalangan masyarakat khususnya orangtua calon siswa sekolah dasar dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan tingkat awal. Banyaknya sekolah dasar 

swasta yang ada menimbulkan fenomena tersendiri di masyarakat, yaitu munculnya 

kebingungan dalam menentukan sekolah terbaik yang tidak hanya berpredikat baik, 

namun memiliki sarana penunjang lain yang sesuai dengan kualifikasi dan kriteria 

dari orangtua calon siswa. Fenomena ini bisa kita lihat salah satunya dari satu forum 

perbincangan tentang pendidikan bernama Forum Creative Learning For Smart 

Student yang membahas dan menampung perbincangan tentang orangtua calon siswa 

sekolah dasar yang hendak memilih sekolah terbaik dan sesuai untuk putera/puteri 

mereka. Suatu sistem diperlukan untuk dapat membantu pengambilan keputusan 
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dalam menentukan sekolah dasar yang sesuai dari beberapa alternatif berdasarkan 

kebutuhan-kebutuhan yang di-input-kan.[14] 

1.2 Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

terdapat masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan 

sekolah dasar swasta dengan menggunakan fuzzy metode MCDM? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem pendukung keputusan untuk 

pemilihan sekolah dasar berdasarkan kebutuhan calon siswa dan kualifikasi 

dari orangtua calon  siswa? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pengembangan sistem yang akan dibangun ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Membangun aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan sekolah dasar 

swasta dengan metode Fuzzy Multi Criteria Decision Making (MCDM). 

2. Mengimplementasikan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan 

sekolah dasar swasta  berdasarkan kebutuhan calon  siswa dan kualifikasi dari 

orangtua calon siswa. 

 

1.4 Batasan  Masalah 

Ruang lingkup sistem pendukung keputusan sekolah dasar swasta ini  memiliki 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Fuzzy Multi Criteria Decision Making (MCDM) dengan menggunakan Simple 

Additive Weighting Method (SAW) sebagai metode untuk pengambilan 

keputusan. 

2. Kriteria sekolah dasar swasta yang dimasukkan ke dalam sistem terbatas dan 

ditentukan saat pembangunan aplikasi. 
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3. Aplikasi ini diperuntukan  bagi orangtua calon siswa sekolah dasar. 

4. Data yang digunakan untuk aplikasi ini adalah data sekolah dasar swasta di 

Kota Bandung saja. 

5. User  dalam aplikasi ini adalah orangtua calon siswa yang memilih sekolah 

dasar swasta, bukan sekolah dasar negeri. 

Desain sistem sementara dari aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan 

sekolah dasar swasta dengan metode fuzzy dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut 

ini: 

Gambar 1.1 Desain Sistem Sementara 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

    Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu: 

1. Interview yaitu melakukan wawancara dengan pihak sekolah dari SD Swasta 

di Kota Bandung yang akan dijadikan kriteria di dalam sistem.  

2. Studi pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku dan referensi-referensi 

yang berkaitan dengan pembuatan laporan ini. 

 

Metode yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi adalah waterfall. Inti 

dari metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan. 
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Jadi jika langkah satu belum dikerjakan maka tidak akan bisa melakukan pengerjaan 

langkah 2, 3 dan seterusnya. Tahapan ke-3 secara otomatis akan bisa dilakukan jika 

tahap ke-1 dan ke-2 sudah dilakukan. Langkah-langkah yang dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: [9] 

1. Analisis : Dalam tahapan ini dilakukan proses analisis kebutuhan sistem. 

Data-data yang dibutuhkan oleh sistem dikumpulkan dengan proses penelitian 

tentang masalah-masalah yang ada, studi literature tentang metode yang akan 

digunakan, dan wawancara kepada pihak sekolah untuk kebutuhan informasi 

data sekolah yang akan digunakan ke dalam sistem. 

2. Desain : Proses desain ini dilakukan untuk menerjemahkan syarat kebutuhan 

ke dalam aplikasi yang akan dibuat sebelum dibuat coding. Proses ini 

berfokus pada struktur data, representasi interface, dan detail (algoritma) 

prosedural.  

3. Coding : Pada tahap ini desain yang sudah dibuat diterjemahkan ke dalam 

bahasa pemrograman sesuai dengan apa yang diperlukan oleh setiap proses 

yang ada pada aplikasi pendukung keputusan sesuai dengan desain yang telah 

dibuat.  

4. Pengujian : Setelah sistem telah menjadi aplikasi yang siap pakai, aplikasi 

yang telah dibangun diuji terlebih dahulu sebelum digunakan. 

Pengembangan perangkat lunak ini menggunakan beberapa tools yaitu: 

1. Pengembangan program menggunakan bahasa pemrograman Visual 

Basic.NET 2010. 

2. Basis datanya menggunakan database MySQL. 

3. Tools untuk perancangan sistem menggunakan DFD (Data Flow Diagram). 

4. Implementasi dari aplikasi akan menggunakan sistem operasi Windows 7. 

 

1.6  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian di 25 sekolah dasar swasta yang ada di kota 

Bandung yang tersebar di 5 bagian yaitu Bandung Tengah, Bandung Barat, Bandung 
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Timur, Bandung Utara dan Bandung Selatan. Penelitian tersebut dilakukan pada 

tanggal 13 November 2011 sampai dengan 31 Januari 2012. 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam laporan Tugas Akhir ini 

terbagi dalam beberapa bab, yaitu: 

1. Bab satu pendahuluan, bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup masalah, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan dalam pembuatan laporan 

ini. 

2. Bab dua landasan teori, bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan 

dengan pembangunan aplikasi yaitu mengenai sistem pendukung keputusan 

pemilihan sekolah dasar swasta di Kota Bandung menggunakan metode Fuzzy 

Muti Criteria Decision Making (MCDM), perancangan sistem dengan DFD 

dan sedikit penjelasan tentang software pendukung desain aplikasi ini  yaitu: 

bahasa pemrograman Visual Basic.NET 2010  dan database MySQL. 

3. Bab tiga analisis sistem, bab ini membahas identifikasi masalah, analisis 

sistem, hasil analisis kebutuhan sistem dan analisis kebutuhan perangkat lunak 

yang terdiri dari Data Context Diagram (DCD), Data Flow Diagram (DFD) 

level 1, Data Flow Diagram (DFD) level 2, Entity Relationship Diagram 

(ERD), Flowchart Diagram dan Kamus Data.  

4. Bab empat perancangan sistem, bab ini menjelaskan tentang tahapan 

rancangan  sistem pada aplikasi yang dibangun. 

5. Bab lima implementasi dan pengujian sistem, bab ini akan menjelaskan 

mengenai lingkungan implementasi (hardware dan software), implementasi 

fungsi, implementasi antarmuka dan pengujian. 

6. Bab enam penutup, merupakan bagian terakhir dari laporan ini, yang akan 

dibahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari laporan tugas akhir yang telah 

disusun serta saran-saran yang merupakan tindak lanjut dari kesimpulan. 


