
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau yang lebih sering dikenal dengan

PASKIBRAKA, merupakan suatu pasukan yang bertugas dalam mengibarkan

duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan

Indonesia pada tanggal 17 agustus yang diselenggarakan di tiga tempat, yakni

tingkat Kabupaten/Kota (Kantor Bupati/Walikota), Provinsi (Kantor Gubernur),

dan Nasional (Istana Negara).

Untuk tingkat Kota dan Kabupaten, dalam proses pemilihannya akan

dipilih calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang berasal dari pelajar

SMA Sederajat kelas 1 atau kelas 2 melalui proses seleksi. Proses seleksi ini

dilakukan secara bertahap dan ketat oleh panitia penyeleksi sehingga pada

akhirnya akan terpilih anggota PASKIBRAKA yang berkualitas dan memenuhi

standar agar siap untuk melakukan tugasnya sebagai Pasukan Pengibar Bendera

Pusaka dengan baik. Untuk setiap SMA/SMK sederajat yang ada di kota

Pekanbaru ini, akan dikirim 6 orang perwakilan yang terdiri dari 3 orang pelajar

pria dan 3 orang pelajar wanita dari seluruh SMA/SMK sederajat yang ada di

Kota Pekanbaru yang terdiri 17 SMA/MA Negeri dan 9 SMK Negeri ditambah

beberapa SMA/MA/SMK swasta lainnya yang berdomisili di Kota Pekanbaru.

Dalam seleksi pemilihan anggota PASKIBRAKA ini, dilakukan dengan

melakukan seleksi langsung oleh panitia seleksi yang terdiri beberapa unsur dari

DISPORA, KNPI, PPI dan lain sebagainya. Dari seleksi tersebut, digunakan

beberapa kriteria yang menjadi dasar penilaian dalam pemilihan anggota

PASKIBRAKA. Setiap kriteria yang digunakan, memiliki bobot penilaian yang

berbeda satu dengan yang lainnya sehingga terdapat banyak kriteria dengan

intensitas kepentingan yang berbeda. Dimana penilaian tersebut ada yang dinilai

dalam bentuk angka(kuantitatif) dan ada yang dinilai dalam bentuk

narasi(kualitatif) seperti baik, sangat baik, buruk, sangat buruk dan lain
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sebagainya. Hasil penilaian tersebut, kemudian diolah secara manual sehingga

didapat beberapa nama anggota PASKIBRAKA yang terpilih. Dengan banyaknya

alternatif calon anggota PASKIBRAKA yang ada, diperlukan waktu dalam proses

pemilihannya. Untuk itu perlu dibangun suatu sistem dalam membantu

pengambilan keputusan yang berbasis web sehingga dapat membantu dalam

proses pengambilan keputusan pemilihan anggota PASKIBRAKA kota Pekanbaru

yang lebih cepat dan transparan.

Berdasarkan hal tersebut untuk membantu dalam seleksi pemilihan calon

anggota PASKIBRAKA, maka dibutuhkan suatu sistem pendukung keputusan

dengan metode Fuzzy Multi Attribute Decision Making(FMADM) menggunakan

Weighted Product (WP). Penggunaan Logika Fuzzy merupakan salah satu solusi

yang dapat digunakan dalam sistem pendukung keputusan pada bidang komputasi.

Teori himpunan fuzzy merupakan kerangka matematis yang digunakan untuk

merepresentasikan ketidakpastian, ketidakjelasan, ketidaktepatan, kekurangan

informasi, dan kebenaran parsial (Tettamanzi, 2001). Logika Fuzzy dapat menjadi

solusi dari proses pengolahan input yang secara umum bersifat kualitatif atau

rancu untuk memperoleh sebuah hasil akhir yang paling mendekati jawaban

paling benar kombinasi dari unsur kuantitatif dan kualitatif.

FMADM adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif

optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu (Kusumadewi dkk, 2006).

Inti dari FMADM adalah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian

dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif yang

sudah diberikan. Dalam penerapannya, terdapat beberapa metode yang digunakan

dalam menyelesaikan FMADM, salah satunya yaitu Weighted Product (WP).

Metode Weighted Product (WP) menggunakan perkalian untuk

menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap atribut harus dipangkatkan

dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan

proses normalisasi (Kusumadewi, 2006).

Bebeberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu Penerapan

Metode Weighted Product (WP) dalam Penentuan Sekolah Standar Nasional

(SSN)/Sekolah Ketegori Mandiri (SKM) SMA/SMK/MA oleh K. Jusuf, dkk
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(2013). Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas Produk

Unggulan Daerah Menggunakan Metode Weighted Product (WP) oleh

Alfita(2011).

Sesuai dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat

menjadi sebuah judul penelitian dan pembuatan tugas akhir yaitu “Sistem

Pendukung Keputusan Pemilihan PASKIBRAKA Pekanbaru dengan Metode

Fuzzy Multi Attribute Decision Making(FMADM)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah pada tugas

akhir ini yaitu bagaimana membuat sebuah Sistem Pendukung Keputusan

Pemilihan PASKIBRAKA Pekanbaru dengan Metode Fuzzy Multi Attribute

Decision Making(FMADM).

1.3 Batasan Masalah

Dalam pembuatan tugas akhir ini, diberi beberapa batasan masalah, yaitu:

1. Proses perhitungan alternatif putra dan putri dilakukan terpisah.

2. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a) Parade

b) Jasmani

c) PBB(Peraturan Baris Berbaris)

d) Wawancara

e) Pengetahuan Umum

f) Kesenian.

3. Metode Fuzzy Multi Attribute Decision Making(FMADM) yang digunakan

pada penelitian ini adalah Weighted Product (WP).

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tugas akhir ini adalah

membangun suatu sistem pendukung keputusan pemilihan calon anggota

PASKIBRAKA Kota Pekanbaru.
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1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 6 bagian, yang

meliputi :

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan pembahasan, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan tugas

akhir ini seperti teori tentang metode FMADM Weighted Product (WP).

Bab III  Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang kerangka kerja penelitian seperti identifikasi

masalah, perumusan masalah, pengumpulan data, analisa sistem,

perancangan, implementasi beserta pengujian, dan kesimpulan dan saran.

Bab IV  Analisa dan Perancangan

Bab ini berisi pembahasan mengenai kebutuhan sistem, yang terdiri dari

analisa sistem, perancangan sistem dan desain sistem.

Bab V Implementasi dan Pengujian

Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi yang terdiri dari:

batasan implementasi, lingkungan implementasi, hasil implementasi,

pengujian sistem  dan kesimpulan pengujian.

Bab VI  Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan

penelitian tugas akhir ini.


