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BAB I  
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pada dasarnya, pengambilan suatu keputusan adalah suatu pendekatan sistematis pada suatu masalah, pengumpulan fakta – fakta, penentuan alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Pengambilan keputusan itu sendiri hampir tidak merupakan pilihan yang benar dan yang salah tetapi justru yang sering terjadi ialah pilihan antara yang ” hampir benar ” dan ” mungkin salah ”. Keputusan yang diambil biasanya dilakukan berdasarkan pertimbangan situasional,bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik. 
Sebagai contoh, lembaga pendidikan di SMU khususnya di SMU Negeri 1 Blora sering membutuhkan suatu bentuk keputusan dalam memilih jurusan yang sesuai siswa – siswi SMU. Keputusan yang diambil mungkin hampir benar sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat siswa atau mungkin juga salah. Untuk itu, si pembuat keputusan harus benar – benar mempertimbangkan pilihan yang sesuai untuk penjurusan tersebut. Dalam Tugas Akhir ini, dicoba penerapan Logika Fuzzy untuk sistem pendukung keputusan dalam lembaga pendidikan SMU yaitu mengklasifikasikan pola penjurusan untuk kelas XI di SMU.

Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan suatu pokok permasalahan, apakah logika fuzzy dapat diterapkan pada sistem pendukung keputusan di SMU untuk pemilihan suatu jurusan. Selanjutnya, berdasarkan pada hasil dari perhitungan logika fuzzy dapat dibuat suatu model berdasarkan penalaran fuzzy untuk pemilihan jurusan. Hasil dari pemodelan fuzzy ini diharapkan dapat membantu dalam pemilihan jurusan alternatif terbaik bagi setiap siswa di SMU. 

Ruang Lingkup Masalah
Pada penulisan karya tulis ini, penulis hanya membatasi permasalahan pada :
	Mengolah data penjurusan siswa dengan menggunakan logika fuzzy dengan mempertimbangkan kemampuan, bakat, dan minat siswa. 
	Implementasi menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi 7.0

Menggunakan fuzzy inference system dengan metode Sugeno

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan pembuatan aplikasi fuzzy untuk pendukung keputusan dalam penentuan jurusan di SMU Negeri 1 Blora adalah :
	Membuat suatu aplikasi fuzzy untuk mendukung suatu keputusan dalam pemilihan jurusan di SMU

Menerapkan sistem logika fuzzy dalam memilih suatu keputusan yang sesuai dengan nilai –nilai yang telah ditetapkan. Dimana dalam penerapan sistem logika fuzzy ini dapat ditentukan keputusan mana yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.



