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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN APLIKASI 
 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah 

sebagai berikut 

1. Studi Literatur  

 Pada tahap ini penulis akan melakukan pencarian dan pembelajaran 

literatur yang berhubungan dengan masalah, teori-teori yang berkaitan, 

metode yang digunakan, serta teknik pemrograman menggunakan bahasa 

pemrograman PHP. 

2. Perancangan Aplikasi 

 Pada tahap ini penulis akan melakukan perancangan aplikasi dan sistem 

menggunakan Microsoft Visio dan Power Designer untuk membuat flowchart 

dan data flow diagram. 

3. Pembuatan Desain dan Pemrograman 

 Pada tahap ini penulis akan melakukan desain interface untuk penggunaan 

aplikasi yang akan di uji coba untuk mempermudah penggunaan aplikasi ini 

dan melakukan pembuatan aplikasi dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dengan Adobe Dreamweaver CS6. 

4. Uji Coba  

 Pada tahap ini aplikasi akan diuji coba untuk mendapatkan hasil keakuratan 

data dan meminimalisir tingkat kesalahan yang ada.  
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3.2 Perancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi yang dibuat dalam penelitian ini adalah flowchart 

diagram yang menggambarkan alur proses jalannya aplikasi, data flow diagram 

yang menggambarkan aliran data dari suatu proses ke proses lain dalam aplikasi, 

dan entity relationship diagram yang menggambarkan hubungan antar tabel-tabel 

yang dibutuhkan dalam pembangunan aplikasi.  

3.2.1 Flowchart 

Perancangan aplikasi rekomendasi laptop berbasis web dilakukan dengan 

perancangan flowchart seperti yang terlihat pada (Gambar 3.1). 
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Gambar 3.1 Flowchart Aplikasi Rekomendasi Laptop Berbasis Web 
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Pada Gambar 3.1 digambarkan aliran proses Home, Tentang Kami, 

Rekomendasi, Daftar Laptop, Admin, dan Search. Dari beberapa proses tersebut 

Home dan Tentang Kami hanya menampilkan informasi-informasi tentang laptop, 

toko atau programmer dan tidak terkoneksi dengan database. Kemudian untuk 

proses Daftar Laptop, menampilkan daftar laptop yang ada pada Toko Ricky 

Computer sesuai data yang diberikan oleh pemilik toko tersebut dan proses ini 

terkoneksi dengan database guna untuk menyimpan data dan manajemen laptop,  

jika terdapat data laptop baru yang akan masuk ke toko tersebut. Kemudian pada 

proses Search, proses ini untuk mencari laptop ketika guest memasukkan input, 

lalu input tersebut akan diproses dan dicari di database. Jika laptop yang dicari 

sesuai data laptop pada database maka akan ditampilkan hasil pencarian sesuai 

dengan yang di-input oleh guest. 

Proses Rekomendasi akan dimulai ketika guest memilih diantara 

rekomendasi yang ada pada aplikasi, antara lain Rekomendasi Input dan 

Rekomendasi Pilih ketika salah satu dari rekomendasi tersebut dipilih dan guest 

memilih rekomendasi atau meng-input rekomendasi maka akan diproses pada 

flowchart berikutnya (Gambar 3.2). 
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Gambar 3.2 Flowchart Proses Rekomendasi 

 

Pada Gambar 3.2 menunjukkan alur proses rekomendasi menggunakan 

metode Fuzzy Database Model Tahani, lalu mengambil input atau pilihan 

rekomendasi guest untuk diporses pada penentuan himpunan fuzzy, ketika proses 

penentuan himpunan fuzzy selesai, maka akan dilanjutkan ke proses Penentuan 

Fungsi Keanggotaan yang dapat dilihat pada (Gambar 3.3). 
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Gambar 3.3 Flowchart Penentuan Fungsi Keanggotaan 
 

Pada Gambar 3.3 menunjukkan proses penentuan fungsi keanggotaan, lalu 

input atau pilihan dari rekomendasi dihitung dalam proses perhitungan fungsi 

keanggotaan untuk mendapatkan nilai pada tiap-tiap kurva dan akan dimasukkan 

ke dalam database untuk menyimpan hasil perhitungan tersebut. Kemudian 

dilanjutkan ke proses Perhitungan Fire Strength lihat pada (Gambar 3.4). 
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Gambar 3.4 Flowchart Perhitungan Fire Strength 

 

Pada Gambar 3.4 menunjukkan alur proses perhitungan Fire Strength untuk 

mendapatkan hasil dan ditampilkan kepada guest hasil rekomendasi laptop yang 

sesuai dengan input atau pilihan yang guest masukkan. 

Kemudian untuk  proses Admin dimulai dengan meng-input form login dan 

admin harus mengisi username dan password guna memproses login ke dalam 

fitur yang ada pada admin. Jika terjadi kesalahan username atau password maka 

akan kembali ke form login. Ketika berhasil login kedalam sistem maka akan 

diberikan beberapa proses lagi untuk admin, yaitu Manage Master Data dan 

Manage Himpunan Fuzzy. Proses Manage Master Data dapat dilihat pada 

(Gambar 3.5). 
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Gambar 3.5 Flowchart Manage Master Data 
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Pada Gambar 3.5 menunjukkan alur proses manajemen laptop dari proses 

penambahan data, dilanjutkan dengan proses update data, dan delete data dan 

seterusnya untuk disimpan ke dalam database supaya data yang ada pada 

database selalu up to date. Ketika proses manajemen laptop selesai, harus 

dilakukan proses Manage Himpunan Fuzzy. Proses tersebut dapat dilihat pada 

(Gambar 3.6). 

 

Gambar 3.6 Flowchart Manage Himpunan Fuzzy 
 

Rancangan Bangun ..., Hendry Setiawan, FTI UMN, 2014



28 

 

Pada Gambar 3.6 menunjukkan alur proses jalannya proses manajemen 

Himpunan Fuzzy. Pada proses ini harus dilakukan proses buat himpunan fuzzy 

baru dan proses buat hasil himpunan fuzzy baru ketika selesai melakukan proses 

penambahan data, update data atau delete data pada proses manajemen laptop 

supaya hasil rekomendasi untuk guest tetap sesuai dengan apa yang telah 

ditampilkan pada hasil rekomendasi. 

3.2.2 Data Flow Diagram 

  Perancangan Data Flow Diagram aplikasi rekomendasi laptop, dipaparkan 

pada gambar berikut. 

 

Gambar 3.7 Context Diagram 
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 Pada gambar 3.7 dipaparkan bahwa ada dua entitas yaitu Guest dan Admin, 

dan sebuah proses yaitu Sistem Utama Aplikasi Rekomendasi Laptop, dengan 

entitas guest mengirim empat data ke proses dan proses mengembalikan tiga data 

ke entitas guest. 
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Gambar 3.7 Data Flow Diagram Level 1 
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Pada gambar 3.8 dijelaskan bahwa Data Flow Diagram Level 1 yang 

merupakan dekomposisi dari Context Diagram. Terdapat lima proses pada DFD 

level ini, yaitu Proses Manage Laptop, Proses Manage Himpunan Fuzzy, Proses 

Rekomendasi, Proses Tampilkan Daftar Laptop, dan Proses Searching. Kemudian 

terdapat sembilan buah data source yang merupakan tabel dari database yang 

digunakan aplikasi, yaitu tb_login, tb_daftar_laptop, tb_merek_laptop, 

tb_jenis_laptop, tb_himpunan, tb_hasil_himpunan_fuzzy, 

view_kurva_s_penyusutan, view_kurva_s_pertumbuhan, 

view_kurva_beta_lonceng. 

 

Gambar 3.8 Data Flow Diagram Level 2 Proses Rekomendasi 
 

Pada Gambar 3.8 dijelaskan bahwa Data Flow Diagram Level 2 yang dibuat 

merupakan hasil dari dekomposisi dari proses Rekomendasi pada Data Flow 

Diagram Level 1. Tedapat dua proses yaitu  Rekomendasi Input dan Rekomendasi 

Pilih untuk memproses input data atau pilih data dari guest dan admin. Kedua 

proses tersebut berhubungan dengan database atau data store kemudian hasil 
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rekomendasil dikembalikan kepada guest dan admin melalui kedua proses 

tersebut. 

 

Gambar 3.9 Data Flow Diagram Level 2 Proses Tampilkan Daftar Laptop 

 

Pada Gambar 3.9 dijelaskan alur data saat proses tampilkan daftar laptop 

dijalankan, dimana proses ini me-retrieve data laptop kepada guest atau admin 

sedangkan proses view detail untuk me-retrieve detail data laptop ketika proses 

nya dijalankan oleh guest atau admin. 

 

Gambar 3.10 Data Flow Diagram Level 2 Proses Searching 
 

Pada Gambar 3.10 dijelaskan alur data saat guest atau admin memasukkan 

input search laptop kemudian akan diproses data input tersebut pada proses 

searching untuk mencari data laptop pada database yang sesuai dengan input data 

dari guest atau admin. 
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Gambar 3.11 Data Flow Diagram Level 2 Proses Login 
 

Pada Gambar 3.11 dijelaskan alur data pada saat admin login ke sistem 

untuk manajemen laptop dan himpunan fuzzy. Pada Data Flow Diagram Level 2 

proses login memiliki dua proses yaitu login dan logout dimana login untuk 

memproses data login yang di-input oleh admin, sedangkan proses logout untuk 

keluar dari proses manajemen. 

 

Gambar 3.12 Data Flow Diagram Level 2 Manage Laptop 

 

Pada Gambar 3.12 dijelaskan alur data proses Manage Laptop untuk admin 

ketika berhasil login kedalam proses login. Data Flow Diagram Level 2 Manage 

Laptop memiliki tiga proses yaitu laptop, merek laptop, dan jenis laptop, dimana 

setiap proses tersebut untuk memproses data list, tambah, update dan delete. 

Rancangan Bangun ..., Hendry Setiawan, FTI UMN, 2014



34 

 

 

Gambar 3.13 Data Flow Diagram Level 2 Manage Himpunan Fuzzy 
 

Pada Gambar 3.13 dijelaskan alur data proses Manage Himpunan Fuzzy. 

Proses ini adalah hasil dari dekomposisi dari Proses Manage Himpunan Fuzzy dan 

memiliki empat proses, setiap proses memliki satu data store untuk manage 

himpunan.  

3.2.3 Entity Relationship Diagram 

 

Gambar 3.14 Entity Relationship Diagram 
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 Dari Gambar 3.14 dapat dilihat bahwa terdapat empat tabel yang memiliki 

relasi antar tabel. Dari beberapa tabel tersebut yang memiliki relasi antar tabel 

yaitu  tb_daftar_laptop, tb_merek_laptop, tb_jenis_laptop, dan 

tb_hasil_himpunan. Pada tb_daftar_laptop mempunyai tiga relasi antar tabel yaitu 

tb_merek_laptop, tb_jenis_laptop, dan tb_hasil_himpunan_fuzzy. Bisa dilihat 

relasi antar tb_daftar_laptop dan tb_hasil_himpunan_fuzzy adalah one to one 

berarti tiap laptop yang ada di tb_daftar_laptop mempunyai kode_laptop yang 

sama dengan tb_hasil_himpunan_fuzzy. Kemudian tb_jenis_laptop dan 

tb_merek_laptop memiliki relasi antar tb_daftar_laptop yaitu one to one dimana 

satu laptop bisa hanya memiliki satu jenis dan merek laptop. 

3.2.4 Struktur Tabel  

Dalam aplikasi yang dibuat terdapat empat tabel, masing-masing untuk 

menyimpan data laptop dan data login serta dua tabel untuk penyimpanan data 

himpunan fuzzy. Berikut merupakan tabel-tabel yang digunakan dalam 

perancangan aplikasi. 

Nama Tabel  : tb_daftar_laptop 

Fungsi   : menyimpan data laptop 

Tabel 3.1 Tabel tb_daftar_Laptop 

No. Nama field Tipe data Keterangan 

1. kode_laptop CHAR(5) Kode Laptop Primary Key 

2. nama_laptop VARCHAR(100) Nama Laptop 

3.  kode_merek CHAR(5) Kode Merek Foreign Key 

4. kode_jenis CHAR(5) Kode Jenis Foreign Key 

5. harga FLOAT Harga Laptop 

6. harddisk FLOAT Harddisk Laptop 

7.  processor FLOAT Processor Laptop 
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Tabel 3.1 Tabel tb_daftar_laptop (lanjutan) 

No. Nama field Tipe data Keterangan 

8. lcd FLOAT LCD Laptop 

9. memory FLOAT Memory Laptop 

10. gambar LONGTEXT Path folder gambar 

11. detail LONGTEXT Detail tentang Laptop 

 

Nama Tabel  : tb_merek_laptop 

Fungsi   : menyimpan data merek laptop 

Tabel 3.2 Tabel tb_merek_laptop 

No. Nama field Tipe data Keterangan 

1. kode_merek CHAR(5) Kode Merek Primary Key 

2. nama_merek VARCHAR(10) Nama Merek 

 

Nama Tabel  : tb_jenis_laptop 

Fungsi   : menyimpan data jenis laptop 

Tabel 3.3 Tabel tb_jenis_laptop 

No. Nama field Tipe data Keterangan 

1. kode_jenis CHAR(5) Kode JenisPrimary Key 

2. nama_jenis VARCHAR(10) Nama Jenis 

 

Nama Tabel  : tb_himpunan 

Fungsi   : menyimpan data himpunan fuzzy 

Tabel 3.4 Tabel tb_himpunan 

No. Nama field Tipe data Keterangan 

1. variabel_himpunan VARCHAR(50) Variabel himpunan 

2. himpunan_fuzzy VARCHAR(10) Nama Jenis 

3. fungsi_keanggotaan VARCHAR(50) Fungsi Keanggotaan 

4. batas_awal_alpha FLOAT Batas Awal pada Alpha 

5. batas_tengah_beta FLOAT Batas Tengah pada Beta 

6. titk_pusatY FLOAT Titik Pusat Y 

7. batas_akhir_gamma FLOAT Batas Akhir pada Gamma 

8. selisih FLOAT Selisih antara alpha dan beta 
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Nama Tabel  : tb_hasil_himpunan_fuzzy 

Fungsi   : menyimpan hasil penghitungan kurva 

Tabel 3.5 Tabel tb_hasil_himpunan_fuzzy 

No. Nama field Tipe data Keterangan 

1. kode_laptop CHAR(5) Kode Laptop Foreign Key 

2. harga_murah DOUBLE Untuk menampung hasil data 

penghitungan kurva untuk variabel 

himpunan harga dengan himpunan 

fuzzy murah 

3. harga_sedang DOUBLE Untuk menampung hasil data 

penghitungan kurva untuk variabel 

himpunan harga dengan himpunan 

fuzzy sedang 

4. harga_mahal DOUBLE Untuk menampung hasil data 

penghitungan kurva untuk variabel 

himpunan harga dengan himpunan 

fuzzy mahal 

5. processor_rendah DOUBLE Untuk menampung hasil data 

penghitungan kurva untuk variabel 

himpunan processor dengan 

himpunan fuzzy rendah 

6. processor_sedang DOUBLE Untuk menampung hasil data 

penghitungan kurva untuk variabel 

himpunan processor dengan 

himpunan fuzzy sedang 

7. processor_tinggi DOUBLE Untuk menampung hasil data 

penghitungan kurva untuk variabel 

himpunan processor dengan 

himpunan fuzzy tinggi 

8. harddisk_kecil DOUBLE Untuk menampung hasil data 

penghitungan kurva untuk variabel 

himpunan harddisk dengan 

himpunan fuzzy kecil 

9. harddisk_sedang DOUBLE Untuk menampung hasil data 

penghitungan kurva untuk variabel 

himpunan harddisk dengan 

himpunan fuzzy sedang 

10. harddisk_besar DOUBLE Untuk menampung hasil data 

penghitungan kurva untuk variabel 

himpunan harddisk dengan 

himpunan fuzzy besar 

11. memory_kecil DOUBLE Untuk menampung hasil data 

penghitungan kurva untuk variabel 

himpunan memory dengan 

himpunan fuzzy  kecil 
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Tabel 3.5 Tabel tb_hasil_himpunan_fuzzy (lanjutan) 

No. Nama field Tipe data Keterangan 

12. memory_sedang DOUBLE Untuk menampung hasil data 

penghitungan kurva untuk variabel 

himpunan memory dengan 

himpunan fuzzy  sedang 

13. memory_besar DOUBLE Untuk menampung hasil data 

penghitungan kurva untuk variabel 

himpunan memory dengan 

himpunan fuzzy  besar 

14. lcd_kecil DOUBLE Untuk menampung hasil data 

penghitungan kurva untuk variabel 

himpunan lcd dengan himpunan 

fuzzy  kecil 

15. lcd_sedang DOUBLE Untuk menampung hasil data 

penghitungan kurva untuk variabel 

himpunan lcd dengan himpunan 

fuzzy  sedang 

16. lcd_besar DOUBLE Untuk menampung hasil data 

penghitungan kurva untuk variabel 

himpunan lcd dengan himpunan 

fuzzy  besar 

 

Nama Tabel  : tb_login 

Fungsi   : menyimpan data admin 

Tabel 3.3 Tabel tb_jenis_laptop 

No. Nama field Tipe data Keterangan 

1. id INT(11 ) AUTO INCREMENT ID Primary Key 

2. username VARCHAR(50) Username 

3 passsword VARCHAR(50) Password 

 

3.2.4 Perancangan Fuzzy Database  

Perancang fuzzy database dilakukan ketika perancangan database selesai, 

perancangan fuzzy database dilakukan untuk menerapkan teori fuzzy dengan cara 

mengolah data yang ada dalam database melalu query database management 

system yang telah disimpan dalam bentuk view dan tabel. 
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a. Menggambarkan fungsi keanggotaan 

Pada tahap ini variabel himpunan yang ada akan digambarkan dalam bentuk 

kurva, kurva tersebut untuk menunjukkan pemetaan titik-titik masukkan data 

ke dalam nilai keanggotaanya (sering juga disebut dengan derajat 

keanggotaan) yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Penggambaran kurva 

dari masing-masung variabel dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Variabel Harddisk 

 

Gambar 3.15 Kurva Variabel Harddisk (GB) 
 

Pada kurva variabel harddisk memiliki tiga himpunan yaitu kecil, 

sedang, dan besar. Untuk mengetahui kurva masing-masing himpunan dapat 

dilihat pada gambar kurva dari masing-masing himpunan sebagai berikut: 
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a. Himpunan kecil 

 

Gambar 3.16 Kurva-S: Penyusutan Himpunan Harddisk Kecil (GB) 

b. Himpunan sedang 

 

Gambar 3.17 Kurva-Beta: Lonceng Himpunan Harddisk Sedang (GB) 

c. Himpunan besar 

 

Gambar 3.18 Kurva-S: Pertumbuhan Himpunan Harddisk Besar (GB) 
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2. Variabel Harga 

 

Gambar 3.19 Kurva Variabel Harga (Rp) 
 

Pada kurva variabel harga memiliki tiga himpunan yaitu murah, 

sedang, dan mahal. Untuk mengetahui kurva masing-masing himpunan dapat 

dilihat pada gambar kurva dari masing-masing himpunan sebagai berikut: 

a. Himpunan murah 

 

Gambar 3.20 Kurva-S: Penyusutan Himpunan Harga Murah (Rp) 
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b. Himpunan sedang 

 

Gambar 3.21 Kurva-Beta: Lonceng Himpunan Harga Sedang (Rp) 

c. Himpunan mahal 

 

Gambar 3.22 Kurva-S: Pertumbuhan Himpunan Harddisk Besar (GB) 
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3. Variabel Processor 

 

Gambar 3.23 Kurva Variabel Processor (Ghz) 
 

Pada kurva variabel processor memiliki tiga himpunan yaitu rendah, 

sedang, dan tinggi. Untuk mengetahui kurva masing-masing himpunan dapat 

dilihat pada gambar kurva dari masing-masing himpunan sebagai berikut: 

a. Himpunan rendah 

 

Gambar 3.24 Kurva-S: Penyusutan Himpunan Processor Rendah (Ghz) 
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b. Himpunan sedang 

 

Gambar 3.25 Kurva-Beta: Lonceng Himpunan Processor Sedang (Ghz) 

c. Himpunan tinggi 

 

Gambar 3.26 Kurva-S: Pertumbuhan Himpunan Processor Tinggi (Ghz) 

4. Variabel LCD 

 

Gambar 3.27 Kurva Variabel LCD (GB) 
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Pada kurva variabel lcd memiliki tiga himpunan yaitu kecil, sedang, 

dan besar. Untuk mengetahui kurva masing-masing himpunan dapat dilihat 

pada gambar kurva dari masing-masing himpunan sebagai berikut: 

a. Himpunan kecil 

 

Gambar 3.28 Kurva-S: Penyusutan Himpunan LCD Kecil (Inc) 

b. Himpunan sedang 

 

Gambar 3.29 Kurva-Beta: Lonceng Himpunan LCD Sedang (Inc) 
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c. Himpunan besar 

 

Gambar 3.30 Kurva-S: Pertumbuhan Himpunan LCD Besar (Inc) 

5. Variabel Memory 

 

Gambar 3.31 Kurva Variabel Memory (GB) 
 

Pada kurva variabel memory memiliki tiga himpunan yaitu kecil, 

sedang, dan besar. Untuk mengetahui kurva masing-masing himpunan dapat 

dilihat pada gambar kurva dari masing-masing himpunan sebagai berikut: 
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a. Himpunan kecil 

 

Gambar 3.32 Kurva-S: Penyusutan Himpunan Memory Kecil (GB) 

b. Himpunan sedang 

 

Gambar 3.33 Kurva-Beta: Lonceng Himpunan Memory Sedang (GB) 

c. Himpunan besar 

 

Gambar 3.34 Kurva-S: Pertumbuhan Himpunan Memory Besar (GB) 
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b. Fuzzyfikasi 

Setelah menggambarkan fungsi keanggotaan masing-masing kurva dan 

variabel himpunan selanjutnya akan dilakukan fuzzyfikasi dimana fuzzyfikasi ini 

akan memasukkan data dari hasil yang digambarkan fungsi keanggotaanya ke 

dalam tabel himpunan. Hasil dari fuzzyfikasi dapat dilihat pada (Tabel 3.4). 

Tabel 3.4 Hasil Fuzzyfikasi 

No 
Variable 

Himpunan 

Himpunan 

Fuzzy 

Fungsi 

Keanggotaan 

Batas 

Awal(α) 

Batas 

Tengah 

(β) 

Pusat(γ) 
Batas 

Akhir(γ) 

1 harddisk kecil penyusutan 60 301 301 542 

2 harddisk sedang lonceng 60 542 542 1024 

3 harddisk besar pertumbuhan 542 783 783 1024 

4 harga murah penyusutan 3379000 8822120 8822120 14265200 

5 harga sedang lonceng 3379000 14265200 14265200 25151500 

6 harga mahal pertumbuhan 14265200 19708400 19708400 25151500 

7 processor rendah penyusutan 1 1.5 1.5 2 

8 processor sedang lonceng 1 2 2 3 

9 processor tinggi pertumbuhan 2 2.5 2.5 3 

10 lcd kecil penyusutan 11.6 12.7 12.7 13.8 

11 lcd sedang lonceng 11.6 13.8 13.8 16 

12 lcd besar pertumbuhan 13.8 14.9 14.9 16 

13 memory kecil penyusutan 2 3.5 3.5 5 

14 memory sedang lonceng 2 5 5 8 

15 memory besar pertumbuhan 5 6.5 6.5 8 

 

c. Fuzzyfikasi query 

Pada tahap ini dilakukan fuzzyfikasi query dengan membuat query dan 

menerapkan logika fuzzy pada query database management system untuk 

melakukan perhitungan derajat keanggotaan masing-masing himpunan 

berdasarkan fungsi himpunan yang digunakan. Query akan disimpan dalam 

bentuk tabel dan view sebagai proses fuzzyfikasi query pada database. Beberapa 
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view yang akan dibuat untuk menampug hasil perhitungan fungsi keanggotaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Membuat view view_kurva_s_penyusutan 

View view_kurva_s_penyusutan merupakan query untuk menghitung 

derajat keanggotaan dari himpunan yang menggunakan fungsi kurva-s 

penyusutan seperti himpunan kecil, himpunan rendah, dan himpunan murah. 

Script Query view_kurva_s_penyusutan dapat dilihat pada (Lampiran 4). 

2. Membuat view view_kurva_beta_lonceng 

View view_kurva_beta_lonceng merupakan query untuk menghitung 

derajat keanggotaan dari himpunan yang menggunakan fungsi kurva-beta 

lonceng seperti himpunan sedang. Script Query view_kurva_beta_lonceng 

dapat dilihat pada (Lampiran 5). 

3. Membuat view view_kurva_s_pertumbuhan 

View view_kurva_s_pertumbuhan merupakan query untuk menghitung 

derajat keanggotaan dari himpunan yang menggunakan fungsi kurva-s 

penyusutan seperti himpunan tinggi, himpunan besar, dan himpunan mahal. 

Script Query view_kurva_s_pertumbuhan dapat dilihat pada (Lampiran 6). 

4. Membuat view view_detail_kurva 

View view_detail_kurva untuk menggabungkan data hasil fuzzyfikasi 

query dari hasil ketiga kurva tersebut. Script Query view_detail_kurva dapat 

dilihat pada (Lampiran 7). 
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5. Membuat tabel tb_hasil_himpunan_fuzzy 

Tabel ini berfungsi menyimpan data detail derajat keanggotaan dari hasil 

view_detail_kurva sesuai kode laptop yang dihitung. Script Query untuk tabel 

ini dapat dilihat pada (Lampiran 8). 

d. Operator Dasar Zaduh untuk Operasi Himpunan Fuzzy 

Operator Dasar Zadeh berfungsi untuk mengkombinasi dan memodifikasi 

himpunan fuzzy. Nilai keanggotaan sebagai hasil dari operasi dua himpunan sering 

dikenal dengan nama fire strength atau α-predikat. Untuk menghitung nilai fire 

strength-nya digunakan operator dasar dalam proses query berupa operator OR 

untuk mengambil nilai terbesar dari nilai keanggotaan yang telah dihitung 

menggunakan logika fuzzy pada query database management system yang ada 

pada MySQL. 
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3.3 Sketsa Layar 

 

Gambar 3.35 Sketsa Aplikasi Halaman Utama Website 
 

Gambar 3.35 merupakan sketsa interface web yang ada pada aplikasi yang 

dibangun, yang berisi header 1, menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, menu 5, header 

2, header 3, form input, dan content. Pada header 1 berfungsi menampilkan nama 

toko, lalu pada header 2 menampilkan slider image menggunakan flash, header 3 

befungsi untuk menampilkan tentang aplikasi dan form input befungsi untuk 

mencari laptop. Kemudian menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, dan menu 5 

berfungsi untuk menampilkan isi content aplikasi web seperti halaman utama web, 

tentang kami, rekomendasi, daftar laptop, dan admin. 

Header 1 

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 

 

Content 

Header 2 

Form Input 

Header 3 
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Gambar 3.36 Sketsa Menu drop down 

 

Gambar 3.36 merupakan sketsa layar menu drop down, dimana terdapat 

submenu yaitu rekomendasi input, rekomendasi pilih, dan login masing-masing 

submenu mempunyai fungsi untuk mengganti isi content yang ada pada aplikasi. 

 

Gambar 3.37 Sketsa isi content pada Rekomendasi Input 

 

Gambar 3.37 merupakan sketsa rekomendasi input yang ditampilkan ketika 

memilih submenu rekomendasi input. Terdapat sebuah form input dan dua button 

yaitu button cari dan reset. Button cari berfungsi untuk mencari rekomendasi 

Home Tentang Kami Rekomendasi Daftar Laptop Admin 

Rekomendasi Input 

Rekomendasi Pilih 

Login 

Keterangan 

Input Type Number 

Input Type Number 

Input Type Number 

Input Type Number 

Input Type Number 

Cari Reset 

Memory: 

LCD: 

Processor: 

Harga : 

Harddisk : 

Form Input 
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laptop ketika guest selesai mengisi kriteria laptop yang ingin dicari dan tombol 

reset untuk mengembalikan field form input menjadi kosong. 

 

Gambar 3.38 Sketsa isi content pada Rekomendasi Pilih 

 

Gambar 3.38 merupakan sketsa rekomendasi pilih yang mirip dengan 

rekomendasi input, hanya saja tipe form yang ditampilkan berbeda ketika memilih 

submenu rekomendasi pilih. Terdapat sebuah form pilih dan dua button yaitu 

button cari dan reset. Button cari berfungsi untuk mencari rekomendasi laptop 

ketika guest selesai memilih kriteria laptop yang ingin dicari dan tombol reset 

untuk mengembalikan field form pilih kembali seperti awal. 

Keterangan 

Combo box 

Combo box 

Combo box 

Combo box 

Combo box 

Cari Reset 

Memory: 

LCD: 

Processor: 

Harga : 

Harddisk : 

Form Pilih 
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Gambar 3.39 Sketsa isi content pada Login 
 

Gambar 3.39 merupakan sketsa login untuk admin yang berfungsi untuk 

login kedalam sistem manajemen laptop dan himpunan fuzzy. Dalam form login 

tersebut terdapat dua field input dan dua button. 

Input Type Text 

Input Type Password 

Login Reset 

Password : 

Username : 

Form Input 
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