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ABSTRAK

Pada jaman modern seperti sekarang ini handphone telah menjadi kebutuhan banyak
orang. Banyaknya jenis handphone yang ditawarkan dan cepatnya perkembangan handphone
membuat para pengguna handphone mengalami kesulitan dalam memilih handphone yang
sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Beberapa cara dapat dilakukan untuk mengatasi
masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan
internet yang semakin berkembang membuat para konsumen akan menggunakan internet
untuk mencari handphone – handphone yang mereka inginkan karena dirasa lebih efektif dan
efisien. Dengan adanya sistem rekomendasi tentang pemilihan handphone maka akan
membuat konsumen lebih menghemat waktu dalam pemilihan handphone karena dengan
menggunakan internet dirasa akan lebih efektif dan efisien.

Penggunaan metode fuzzy database dengan model Tahani pada sebuah sistem
rekomendasi merupakan salah satu jalan pemecahan masalah yang dapat menangani hal
tersebut, dimana konsumen akan merasa terbantu dengan adanya sistem ini dengan
memberikan rekomendasi handhone - handphone yang sesuai dengan kriteria konsumen
dengan cara menginput kriteria pada sistem oleh pengguna. Sehingga pada akhir prosesnya,
pengguna akan mendapatkan daftar rekomendasi handphone yang direkomendasikan
berdasarkan kriteria masukannya.

Hasil menunjukkan bahwa sistem rekomendasi ini dapat membantu konsumen untuk
mendapatkan alternatif handphone yang dapat direkomendasikan berdasarkan kriteria yang
digunakan pengguna dalam memilih sebuah handphone dengan model fuzzy tahani.

Kata kunci : Rekomendasi, Fast Communication, Logika Fuzzy, Fuzzy Tahani.

I. LATAR BELAKANG

Pada jaman modern seperti sekarang

ini handphone telah menjadi kebutuhan

banyak orang. Banyaknya jenis handphone

yang ditawarkan dan cepatnya

perkembangan handphone membuat para

pengguna handphone mengalami kesulitan

dalam memilih handphone yang sesuai

dengan keinginan dan kemampuannya.

Beberapa cara dapat dilakukan untuk
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mengatasi masalah tersebut. Salah satunya

adalah dengan pemanfaatan teknologi

informasi.

Secara garis besar sistem pendukung

keputusan dapat diartikan sebagai

teknologi yang mampu membantu orang

untuk menciptakan, menyimpan,

mengubah dan menyebarkan informasi.

Sementara itu, “sistem pendukung

keputusan” juga diartikan sebagai

“seperangkat peralatan yang memberi

bantuan”. Bantuan ketika bekerja yang

melalui informasi serta bekerja atau

melakukan tugas yang punya kaitan

dengan pembuatan proses informasi.

Selain itu teknologi informasi juga bisa

dianggap sebagai alat yang dipakai pada

pekerjaan yang punya hubungan dengan

informasi. Sistem pengolahan informasi

yang di dapat tersebut memakai alat dari

hasil teknologi informasi. Peralatan ini

berupa komputer lengkap dengan software

serta sistem pendukung lainnya.

Dengan memanfaatkan sistem

pendukung keputusan, kita dapat membuat

informasi berbasis web untuk pemasaran

handphone. Dengan demikian walaupun

kita tidak sempat untuk membeli koran

atau mempunyai brosur – brosur

handphone, kita dapat mengaksesnya

kapan saja dan dimana saja. Akan tetapi

didalamnya harus ada sebuah sistem cerdas

yang dapat membantu menyelesaikan

masalah yang dialami oleh konsumen,

dalam hal ini yaitu untuk pemilihan dan

memberikan rekomendasi handphone

sesuai kebutuhan dan kriteria konsumen.

Berdasarkan permasalahan tersebut

maka perlu kiranya dirancang sebuah

website yang mampu menganalisa serta

merekomendasikan tipe – tipe handphone

yang sesuai dengan kriteria yang kita

inginkan. Oleh karena itu penulis mencoba

membuat “Aplikasi Sistem Pendukung

Keputusan Pemilihan Handphone

Menggunakan Metode Fuzzy Database

Tahani Di Fastcom Cell”. Dengan adanya

aplikasi ini diharapkan dapat membantu

konsumen yang bingung dalam

menentukan kriteria handphone yang

mereka inginkan.

II. METODE

Observasi mengumpulkan data-data

yang dibutuhkan dengan mengadakan

penelitian dan peninjauan langsung

terhadap permasalahan yang diambil di

Fast Communication

Metode studi pustaka pengumpulan

data atau informasi dari buku – buku

literature, jurnal, atau situs – situs internet

yang berhubungan dengan masalah yang

dibahas dalam skripsi ini.

Perancangan Sistem Memahami

rancangan sistem informasi sesuai data

yang ada dan mengimplementasikan
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rancangan ke dalam bentuk struktur

coding, serta perancangan database guna

mempermudah dalam proses selanjutnya.

Pembuatan Program Membuat dan

mempresentasikan rancangan hasil desain

ke dalam pemrograman berdasarkan sistem

yang telah dirancang.

Evaluasi Program Melakukan uji

coba terhadap seluruh spesifikasi tersruktur

dan sistem secara keseluruhan. Proses uji

coba ini diperlukan untuk memastikan

bahwa sistem yang telah disusun sudah

benar.

Pembuatan Laporan Skripsi

Menyusun laporan berdasarkan hasil

penelitian yang telah dilakukan

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Hasil :

Flowchart

Gambar 2.6 Flowchart Sistem

Gambar : Diagram Konteks

Gambar : DFD Level 1

Gambar  Halaman Login Admin
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Gambar Halaman Konsultasi

Gambar Halaman Rekomendasi

Kesimpulan :

Telah dihasilkan rancangan Sistem

rekomendasi menggunakan Fuzzy Tahani

membantu pengguna mendapatkan

rekomendasi handphone yang dipilih

berdasarkan kriteria yang diinginkan.

Metode Fuzzy Database Tahani

merupakan salah satu metode yang tepat

untuk digunakan pada sistem rekomendasi

bagi penggunanya untuk menyelesaikan

permasalahan yang relatif.
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