
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Salah satu bentuk mode pakaian yang sedang populer saat ini adalah trend 

hijab. Hijab adalah pakaian yang wajib dipakai oleh perempuan yang beragama 

Islam (muslimah). Hijab merupakan kebutuhan baru yang muncul dalam 

kehidupan masyarakat, yaitu kebutuhan akan busana yang menunjukkan 

kepribadian seorang pemakainya. Hijab saat ini tidak hanya dipandang sebagai 

pakaian serba tertutup yang menggambarkan kesan monoton tetapi sudah menjadi 

sebuah fashion dengan syariah (Rakhmawati dan Handoyo, 2013). Menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2010 di Indonesia jumlah penduduk wanita 

49.83%. Dimana hasil riset yang dipublikasikan Lembaga Survei Indonesia (LSI), 

menyebutkan bahwa 20,8% adalah wanita muslimah.  

Para muslimah terkadang ragu dalam menentukan model hijab yang tepat. 

Misalnya: (1) wanita yang berwajah bulat, pipi tembamnya membuat merasa tidak 

percaya diri dengan penampilannya; (2) wanita berwajah lonjong, pipinya 

membuat terlihat lebih kurus; dan (3) wanita berwajah persegi, pipinya menjadi 

tidak menarik. Perbedaan karakteristik pada wajah seseorang membuat sebagian 

muslimah sedikit kesusahan untuk mendapatkan model hijab yang cocok untuk 

digunakan, sehingga hal tersebut mengakibatkan sebuah persoalan tersendiri bagi 

kebanyakan wanita. Memakai hijab saat dikantor tentu berbeda dengan hijab 

untuk acara resepsi. Menempatkan hijab diwaktu dan acara yang tepat akan 

menunjang penampilan muslimah. Sebaliknya jika kurang sesuainya penggunaan 

hijab bisa membuat muslimah merasa salah kostum. Jika sebuah fashion 

penampilan menjadi prioritas utama, tentu wanita tersebut akan benar-benar 

selektif dalam pemilihan model hijab. Sebelumnya, lingkungan kerja melarang 

seorang wanita memakai hijab. Alasannya hijab dianggap kuno, tertutup, dan 

menghambat aktivitas, terutama bagi wanita karir. Hijab dipandang tidak 

mencerminkan sifat energik, aktif, modern, dan fashion. Tetapi saat ini tidak sulit 

lagi menemukan wanita yang memakai hijab baik dilingkungan kerja, kampus 
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ataupun sekolah, bahkan untuk kegiatan olahragapun tidak menghalangi wanita 

memakai hijab (Budiati, 2011). 

Oleh sebab itu, penelitian ini akan membuat Sistem Pendukung Keputusan 

(SPK) untuk penentuan model hijab agar bisa membantu para muslimah memilih 

model hijab yang cocok untuk muslimah tersebut. Perkembangan zaman yang 

dipengaruhi teknologi membuat SPK menjadi suatu pendekatan atau metodologi 

untuk mendukung keputusan yang dapat memasukkan suatu komponen 

pengetahuan (Perdana dan Widodo, 2013). Menggunakan suatu SPK akan sangat 

mempercepat seseorang dalam memutuskan sesuatu dengan akurat. SPK 

mengeluarkan keputusan untuk menjadi pertimbangan pemakainya. Aplikasinya 

dapat memberikan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan 

tertentu (Perdana dan Widodo, 2013).  

Pada implementasinya, SPK biasanya dibantu oleh sebuah metode untuk 

menyelesaikan sebuah kasus. Salah satu metode yang biasa digunakan dalam SPK 

adalah metode forward chaining. Forward chaining merupakan metode inferensi 

yang melakukan penalaran dari suatu masalah kepada solusinya (Irawan, 2007). 

Forward chaining telah sukses digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya, 

seperti untuk: (1) deteksi dini penyakit tanaman (Setyowati dan Permana, 2013; 

Pratama dkk, 2013); (2) kesehatan manusia (Rahmana, 2013; Widodo dkk, 2013); 

dan (3) kebutuhan sehari-hari (Sandika dkk, 2014). 

Aplikasi SPK pemilihan model hijab ini, akan dibuat berbasis mobile. 

Mobile application adalah aplikasi perangkat lunak yang dibuat khusus untuk 

dijalankan didalam tablet atau smartphone (Irwansyah, 2014). Penelitian 

sebelumnya telah banyak menerapkan SPK dalam aplikasi mobile, seperti untuk: 

(1) penentuan kredit bank (Oktariani dan Jauhari, 2011; Sardirinto, 2013); (2) 

pengisian krs (Ajiwerdhi dkk, 2012); (3) menentukan prioritas perbaikan jalan 

(Utama, 2013); dan (4) pemilihan bibit ikan (Surahman dkk, 2013). 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

penelitian ini akan membangun sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan 

berbasis mobile untuk pemilihan model hijab menggunakan metode forward 

chaining. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana merancang dan 

membangun aplikasi sistem pendukung keputusan berbasis mobile untuk 

pemilihan model hijab menggunakan metode forward chaining, yang dapat 

membantu muslimah dalam memilih model hijab yang tepat. 

1.3.  Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini adalah:  

1. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pada penelitian ini memiliki 50 

keputusan model hijab yang dirangkum dari, Yusuf (2013); Hervita 

(2012); Murtie (2015); Adiani (2013); dan Hapsari (2013). 

2. Sistem operasi yang digunakan Android (Lollipop) 5.1 

3. Teknik inferensi yang digunakan forward chaining. 

4. Kriteria pemilihan model hijab dalam aplikasi adalah bentuk wajah, 

aktivitas/tempat dan model hijab. 

5. Pengembangan aplikasi menggunakan metode waterfall mulai dari tahap 

perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. 

6. Analisis dan desain menggunakan object oriented analisys and design 

(OOAD). Tools yang digunakan adalah satu buah diagram pada unified 

modelling language (UML), yaitu use case diagram. 

7. Metode pengujian yang digunakan adalah: (1) unit test; (2) uji black box; 

dan user acceptance test (UAT). 

8. Pada pengujian black box digunakan 10 buah smartphone yang berbeda 

spesifikasi. 

9. Pada pengujian UAT digunakan muslimah sebanyak 30 orang. 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari skripsi ini adalah:  

1. Menerapkan metode forward chaining dalam proses pengambilan 

keputusan model hijab. 



4 
 

2. Membangun aplikasi sistem pendukung keputusan berbasis mobile 

yang mendukung pemilihan model hijab sesuai dengan kriteria 

struktur wajah, aktivitas/tempat dan model hijab dari muslimah. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu: 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu muslimah untuk menentukan 

model hijab yang tepat untuk dipakai sesuai dengan kondisi muslimah 

tersebut. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan mengenai model 

hijab yang cocok untuk para pengguna hijab khususnya wanita muslimah. 

3. Hasil penelitian bertujuan untuk menjadi referensi tambahan bagi 

pengembangan ilmu trend hijab khususnya kajian mengenai pemilihan 

model hijab. 

4. Aplikasi yang dibangun dapat digunakan dimana saja dan kapan saja, 

sehingga mempermudah muslimah dalam informasi pemilihan model 

hijabnya. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Laporan skripsi ini terdiri dari 6 bab, dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori pengertian Sistem Pengambilan 

Keputusan (SPK), fase-fase proses pengambilan pendukung keputusan, 

ciri-ciri SPK, karakteristik SPK, kemampuan SPK, dan keterbatasan 

SPK, sejarah hijab dan pemiihan model hijab, metode forward 

chaining, mobile, metode waterfall, perancangan objeck oriented 
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analysis and design (OOAD), unified modelling language (UML), 

diagram use case, unit test, black box, dan user acceptance test. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses 

penelitian, mulai dari tahap perencanan, pengumpulan data, analisis, 

perancangan, implementasi, pengujian dan dokumentasi. 

BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN  

Berisikan tentang analisa SPK model hijab, analisa rule, pembentukan 

rule, kebutuhan fungsional sistem, desain struktur menu, perancangan 

database, dan rancangan interface.  

BAB V    IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang implementasi sistem, batasan implementasi, 

implementasi basis data, hasil implementasi, pengujian sistem dengan 

unit test, black box, user acceptance test. 

BAB VI   PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari skripsi yang telah dibuat. 

 


