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Abstract— Pemilihan dan penetapan Mahasiswa berprestasi
menjadi suatu proses yang lama dan rumit. Proses pemilihan
tersebut banyak terdapat peluang untuk membuat keputusan
yang salah karena proses pemilihan mahasiswa berdasarkan
subyektifitas. Ini berarti kemungkinan besar bahwa maha-
siswa berprestasi yang dipilih tidak mencapai standart yang
diinginkan dan tidak memperoleh kandidat terbaik. Oleh karena
itu dibuatlah suatu sistem pendukung keputusan yang dapat
melakukan proses perhitungan terhadap seluruh kriteria untuk
pemilihan mahasiswa berprestasi. Proyek akhir ini akan mengim-
plementasikan logika fuzzy ke dalam query, yang disebut Fuzzy
Query Database. Artinya, suatu query yang memiliki variabel-
variabel yang bernilai fuzzy. Masalah yang akan diselesaikan
adalah proses pemilihan mahasiswa berprestasi. Mahasiswa
yang akan direkomendasikan menjadi mahasiswa berprestasi
memiliki kriteria-kriteria yang bernilai fuzzy. Sedangkan data
yang ada pada database bernilai pasti. Kriteria-kriteria yang
dibutuhkan antara lain nilai IPK, nilai TOEFL, kegiatan intra-
ekstrakulikuler, Karya Tulis. Hasil dari sistem ini berupa daftar
mahasiswa berprestasi yang sesuai dengan kriteria yang telah di-
tentukan. Proyek akhir ini dibuat dengan menggunakan database
MySQL dan bahasa pemrograman PHP.

Index Terms— Logika Fuzzy, Himpunan Fuzzy, Fuzzy Query
Database, Mahasiswa Berprestasi.

I. PENDAHULUAN

DALAM kehidupannya, manusia selalu dihadapkan pada
permasalahan untuk mengambil suatu keputusan. Hal

ini juga terjadi pada sebuah perguruan tinggi dalam proses
pemilihan mahasiswa berprestasi. Pemilihan mahasiswa
berprestasi ini merupakan persoalan yang membutuhkan
banyak pertimbangan. Manfaat proses pemilihan ini adalah
untuk mencapai akhir yang diinginkan yaitu mendapatkan
mahasiswa yang tepat berdasarkan kriteria-kriteria yang
telah ditentukan. Pemilihan dan penetapan mahasiswa

berprestasi ini menjadi suatu proses yang lama dan rumit
karena pengerjaannya yang selama ini masih manual, selain
itu dalam proses tersebut banyak peluang untuk membuat
keputusan yang salah karena proses penilaian berdasarkan
subyektifitas. Ini berarti kemungkinan besar bahwa mahasiswa
yang dipilih tidak mencapai standart yang diinginkan dan
tidak memperoleh kandidat terbaik. Pada proses pencarian
mahasiswa berprestasi yang direkomendasikan, logika fuzzy
akan dimasukkan kedalam query. Kriteria yang diambil
antara lain : IPK, TOEFL, Karya Tulis, Kegiatan intra-
ekstrakulikuler.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Aplikasi ini menyerupai aplikasi dari alumni ITS
tentang “Pemilihan mahasiswa berprestasi” seperti pada
alamat http://its.ac.id/uploadta/2412/Pemilihan-Mahasiswa-
Berprestasi-dengan-metode-Tsukamoto. Dalam aplikasi
tersebut hanya terdapat 2 parameter, yaitu IPK dan TOEFL.
dari kedua kriteria itu diproses kedalam algoritma Tsukamoto
sehingga mendapatkan hasil berupa mahasiswa berprestasi

Perbedaan dengan aplikasi sebelumnya adalah aplikasi
saya mempunyai 4 kriteria yaitu : IPK, TOEFL, Karya Tulis,
Intra-Ekstrakulikuler serta bersifat dinamis. Dinamis ini
dimaksudkan agar apabila admin memerlukan penambahan
kriteria baru maka dapat ditambahkan secara dinamis. Adapun
juga metode yang saya gunakan adalah metode Fuzzy query
model mamdani, sehingga mendapatkan hasil yang lebih teliti.

III. METODOLOGI

Untuk menyelesaikan pembuatan sistem ini, maka dilakukan
langkah-langkah yang meliputi :
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A. Sistem Pendukung keputusan.

Sistem pendukung keputusan yang dibangun menyajikan
solusi permasalahan terhadap pemilihan kriteria mahasiswa
berprestasi sesuai dengan kriteria yang ada.

B. Fuzzy Query

Dalam penentuan pemilihan mahasiswa berprestasi ini
menggunakan metode fuzzy query model mamdani. Sistem
pemilihan mahasiswa berprestasi ini digambarkan melalui
sebuah blok diagram sebagai berikut :

Gambar Blok Diagram Proses

C. Pengolahan Data.

Data kriteria pemilihan mahasiswa ini di inputkan oleh
seorang admin berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
Dari kriteria ini akan dicari nilai mu pada masing-masing
kriteria, kemudian dari nilai mu tersebut ditentukan nilai
Fire Strenght. Nilai Fire Strenght inilah yang nantinya
dicari nilai paling minimum, lalu dibandingkan dengan nilai
minimum Fire Strenght kriteria yang lain. Setelah proses
pembandingan itu, maka didapatkan solusi dari pemilihan
mahasiswa berprestasi.

D. Penyajian Data.

Data yang tersimpan dalam MySql akan diolah lalu dita-
mpilkan di dalam web broser berupa tabel yang berisi tentang
mahasiswa berprestasi serta informasi kriterianya.

IV. RESULT

Hasil dari proses pemilihan mahasiswa berprestasi ini akan
ditunjukkan seperti gambar berikut :

Gambar Proses Query

Gambar Hasil Query
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Gambar Hasil mahasiswa berprestasi

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa untuk proses
pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2010 untuk jurusan
IT adalah mahasiswa dengan NRP 7407030012 dengan nama
Deby. Hal ini dikarenakan nilai Fire Strength paling tinggi.

V. CONCLUSION

Aplikasi ini berbasis Web dengan menggunakan bahasa php.
Kriteria Pemilihan mahasiswa ini melalui proses query yang
dilakukan oleh seorang Admin. Hasil dari proses query ini
ditampilkan berupa tabel yang berisi urutan nilai Fire Strenght
dari hasil query tersebut. Pemilihan Mahasiswa berprestasi ini
berdasarkan nilai Fire Strenght yang tertinggi.
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