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ABSTRAK 

Qtaaruf adalah online taaruf berbasis website yang bergerak dibidang 

sosial. Proses matchmaking yang dilakukan oleh pihak Qtaaruf dan ustaz saat ini 

tidak menggunakan kriteria tertentu dan metode untuk melakukan matchmaking 

sehingga bisa memakan waktu kurang lebih 1-2 minggu. 

Solusi berdasarkan permasalah di atas dengan membuat aplikasi sistem 

pendukung keputusan pemilihan pasangan hidup berbasis web dengan 

menggunakan 5 kriteria yaitu umur, tinggi badan, berat badan, penghasilan dan 

suku (sebagai filter). Menggunakan logika fuzzy metode mamdani menghasilkan 

gabungan bentuk himpunan dari 4 kriteria (kecuali suku) yang kemudian mencari 

nilai titik tengah untuk mencari hasil fuzzy. 

Hasil uji coba menunjukkan bahwa aplikasi sistem pendukung keputusan 

pemilihan pasangan hidup dapat menghasilkan 3 rekomendasi calon pasangan 

berdasarkan kriteria yang telah dipiih oleh user untuk mencari calon pasangan yang 

diharapkan. Aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan pasangan hidup 

berbasis web ini sudah diuji dengan menggunakan perhitungan manual 

menggunakan Excel dan Matlab. Hasil uji coba menunjukkan bahwa 83.3% dari 6 

sampel memiliki nilai yang tidak berbeda jauh dengan hasil uji coba perhitungan 

manual menggunakan Excel dan Matlab, maka hasil uji coba tersebut menunjukkan 

kategori yang sama. Aplikasi juga sudah diuji coba fungsi menggunakan blackbox 

testing dan hasilnya 100% aplikasi sudah berjalan sesuai fungsinya. 

Kata Kunci: Pemilihan Pasangan Hidup, Fuzzy, Web  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Qtaaruf adalah online taaruf dibidang sosial yang didirikan awal tahun 

2017 dan dapat diakses melalui website www.qtaaruf.com. Tujuan startup Qtaaruf 

adalah membantu para single muslim Indonesia untuk menyempurnakan separuh 

agama melalui proses taaruf yang syar'i. Qtaaruf memliki visi pada tahun 2020 

Qtaaruf akan menjadi salah satu lifestyle masyarakat muslim Indonesia. Saat ini 

Qtaaruf sudah memiliki 391 pendaftar, dari data tersebut 47 user yang sudah 

mengembalikan formulir dan 6 dalam proses taaruf, tercatat pada tanggal 15 

September 2017. 

Saat ini website Qtaaruf masih bersifat information website. Proses 

matchmaking yang ada saat ini adalah dengan melihat satu persatu formulir taaruf 

dan mencari kecocokan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Setelah pihak 

Qtaaruf melakukan matchmaking, maka tahap selanjutnya adalah matchmaking 

yang dilakukan oleh ustaz. Proses matchmaking yang dilakukan oleh pihak Qtaaruf 

dan ustaz kurang lebih 1-2 minggu. Apabila user merasa tidak cocok dengan calon 

taaruf yang dikirimkan, maka Qtaaruf akan mengirim kembali formulir calon 

taarufan selanjutnya yang sesuai dengan kriteria, apabila kedua calon taarufan 

sudah saling cocok maka akan dilanjutkan ke tahap mediasi online. Selain itu proses 

matchmaking yang dilakukan oleh pihak Qtaaruf tidak menggunakan kriteria 

tertentu dan metode. Penyebab terjadinya proses matchmaking yang memakan 

waktu kurang lebih 1-2 minggu dikarenakan pihak Qtaaruf harus matchmaking 

sesuai kriteria dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dari hasil matchmaking

http://www.qtaaruf.com/
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yang dilakukan oleh pihak Qtaaruf maka formulir taaruf akan diberikan kepada 

ustaz untuk dilakukan proses matchmaking selanjutnya, dari penyebab terjadinya 

proses matchmaking yang lama maka perlu adanya proses yang dapat mempercepat 

proses matchmaking untuk membantu pihak Qtaaruf dalam hal matchmaking. 

Menurut ajaran agama Islam untuk mencari pasangan dilihat dari 4 hal yaitu agama, 

paras, keturunan dan penghasilan. Untuk kasus yang terjadi di Qtaaruf, kriteria yang 

masuk kedalam logika fuzzy hanya ada 2 yaitu penghasilan dan paras, paras diwakili 

oleh tinggi badan dan berat badan. Kriteria agama dan keturunan akan dilakukan 

pengecekan oleh ustaz. Sehingga kriteria ini dapat membantu menyeleksi dari 

banyak calon menjadi 3 calon terbaik yang kemudian akan di matchmaking oleh 

ustaz sehingga ustaz dapat lebih mudah dalam hal matchmaking. Selain itu adapula 

kriteria seperti sifat perokok dan suku orangtua yang membantu dalam hal 

kecocokan taarufan tetapi tidak dimasukan kedalam fuzzy. 

Berdasarkan masalah pada startup Qtaaruf yang telah dijelaskan di atas 

maka diusulkan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan pasangan hidup 

berbasis web dengan 4 kriteria yaitu umur, tinggi badan, berat badan dan 

penghasilan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan proses matchmaking menjadi 

lebih cepat dan keputusan yang dikeluarkan untuk membantu menghasilkan 3 

rekomendasi calon pasangan lebih tepat dikarenakan banyaknya pilihan calon 

taaruf dan kriteria calon taaruf. Untuk membantu menentukan pilihan maka 

diperlukannya logika fuzzy, karena logika fuzzy memiliki kelebihan fleksibel dan 

memberikan toleransi-toleransi pada data yang tidak tepat (abu-abu) sehingga 

logika fuzzy dipakai untuk membantu memberikan keputusan. Dengan 

menggunakan logika fuzzy proses matchmaking yang dilakukan oleh pihak Qtaaruf 



3 

 

akan lebih cepat, sehingga dapat langsung di lanjutkan ke proses selanjutnya 

dengan proses matchmaking oleh ustaz. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah bagaimana 

membuat aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan pasangan hidup berbasis 

web pada startup Qtaaruf dengan menggunakan logika fuzzy metode mamdani yang 

dapat membantu mempercepat proses matchmaking. 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, batasan masalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi berbasis web yang dibuat menggunakan framework Laravel 5.4. 

2. Aplikasi mengeluarkan hasil matchmaking user sebanyak 3 calon terbaik yang 

kemudian akan di matchmaking oleh ustaz. 

3. Kriteria untuk proses matchmaking hanya ada 4 kriteria diantaranya umur, 

tinggi badan, berat badan dan penghasilan. 

4. Kriteria suku tidak masuk terhadap perhitungan fuzzy, tetapi menjadi filter 

diawal matchmaking. 

5. Kriteria paras diwakili oleh tinggi badan dan berat badan. 

6. Tidak membahas kriteria agama dan keturunan. 

7. Website yang dibangun merupakan website dinamis. 

8. Pengembangan perangkat lunak menggunakan scrum, tetapi tidak menyertakan 

sprint retrospective karena sprint retrospective tidak ada pengaruhnya terhadap 

aplikasi yang dibangun. 

9. Logika fuzzy yang digunakan adalah logika fuzzy dengan metode mamdani. 
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1.4. Tujuan 

Menghasilkan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan pasangan 

hidup berbasis web. 

1.5. Manfaat 

Dengan dibuatnya aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan 

pasangan hidup berbasis web diharapkan dapat memberikan manfaat, user akan 

lebih cepat mendapatkan 3 rekomendasi calon pasangan. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan 

dilakukan. 

Bab II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang metode dan teori-teori yang 

digunakan untuk mengerjakan penelitian ini yaitu logika fuzzy 

metode mamdani dan pengembangan perangkat lunak scrum. 

Bab III : ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan tahap-tahap yang dikerjakan 

dalam menyelesaikan TA yang terdiri dari identifikasi masalah, 

product backlog, sprint planning, sprint backlog, daily scrum 

dan sprint review. 
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Bab IV : IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Bab ini berisi implementasi dari aplikasi yang dibuat dan 

dilakukannya evaluasi atau pengujian aplikasi menggunakan 

perhitungan manual Excel dan perhitungan manual Matlab. 

Bab V : KESUMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

menjelaskan tentang kesimpulan dari aplikasi yang telah dibuat 

dan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Saran menjelaskan 

tentang saran dari kekurangan aplikasi yang dibuat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Sistem Pendukung Keputusan 

Menurut Turban, Aronson dan Liang (2005) sistem pendukung keputusan 

adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu seseorang untuk mengambil 

keputusan dalam keadaan semiterstruktur. Sistem pendukung keputusan digunakan 

sebagai alat bantu bagi seseorang yang mengambil keputusan agar bisa lebih 

memiliki kapabilitas, tapi tidak untuk menggantikan suatu sistem terhadap 

seseorang pengambil keputusan. Sistem pendukung keputusan dapat membantu 

terhadap keputusan-keputusan yang tidak dapat dibantu oleh algoritma dan 

keputusan yang memerlukan penilaian. 

2.2. Taaruf 

Menurut Tuasikal (2013) taaruf dalam ajaran agama Islam memiliki arti 

‘berkenalan’ atau ‘saling mengenal’. Asalnya berasal dari akar kata ta’aarafa. 

Seperti ini sudah ada dalam Al-Qur’an. Simak firman Allah (yang artinya) 

“Hai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang 

pria dan seorang wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku agar kalian saling mengenal (ta’arofu) …” (QS. Al Hujurat: 13). 

Kata li ta’aarafuu dalam ayat ini mengandung makna bahwa, aslinya 

tujuan dari semua ciptaan Allah itu adalah agar kita semua saling mengenal yang 

satu terhadap yang lain. Sehingga secara umum, taaruf bisa berarti saling mengenal. 

Dengan bahasa yang jelas taaruf adalah upaya sebagian orang untuk mengenal 

sebagian yang lain. Menurut Rohmitriasih (2016) taaruf adalah suatu proses 

perkenalan yang memiliki tujuan adalah pernikahan. Taaruf adalah dua orang yang 

saling berkenalan yang memiliki tujuan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih
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tinggi yaitu menikah. Jika selama proses taaruf merasa cocok keduanya bisa 

melanjutkan ke jenjang pernikahan dan apabila merasa tidak cocok keduanya bisa 

tidak melanjutkan taaruf tanpa ada saling menyakitkan hati satu sama lain. Proses 

taaruf biasanya berlangsung selama 1-3 bulan. Di dalam proses taaruf ada beberapa 

prinsip yang harus dipahami, prinsip tersebut diantaranya adalah taaruf dilakukan 

untuk orang yang sudah siap dan mampu untuk menikah, taaruf akan 

mempertimbangkan agama dan akhlak dari kedua belah pihak. Proses taaruf 

memiliki sifat yang rahasia. 

"Rahasiakan pinangan, umumkanlah pernikahan (HR. Ath Thabarani)," 

(kalau pun ada yang tahu, keluarga, guru atau sahabat terdekat yang diberi tahu) 

Dalam proses taaruf biasanya ada orang ketiga atau pihak ketiga yang 

menjadi perantara dalam proses mediasi, adanya kegiatan nazhar/melihat pihak 

yang bertaaruf dan tujuan dari taaruf itu sendiri adalah semata-mata untuk mencari 

jodoh di jalan Allah. 

2.3. Syar’i 

Menurut Mudawam (2012) syariah (Arab: شريعة, (undang-undang, syariah 

juga قانون إسالمي ) Qānūn Islami) adalah kode moral dan hukum Islam. Syariah 

berkaitan dengan banyak topik dibanding yang dimuat oleh hukum sekuler, 

termasuk kejahatan, politik dan ekonomi, serta hal-hal pribadi seperti hubungan 

seksual, kebersihan, pola makan, ibadah, dan berpuasa. Meskipun interpretasi 

Syariah bervariasi diantara budaya, dalam definisi itu dinyatakan sebagai hukum 

Allah yang sempurna dan berbeda dengan interpretasi manusia tentang hukum 

(Fiqh). Syariah memiliki status resmi, dan ditafsirkan oleh Hakim Islam (Qadi), 

berbagai tanggung jawab ada pada para pemimpin agama (Imam). Untuk persoalan 
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yang tidak langsung disebut dalam sumber-sumber primer, penerapan syariah 

diperluas melalui konsensus para ulama disebut ijma. 

2.4. Logika Fuzzy 

Menurut Kusumadewi & Purnomo (2010) logika fuzzy adalah sebuah 

komponen untuk membentuk soft computing. Dasar logika fuzzy adalah teori 

himpunan fuzzy, teori himpunan fuzzy adalah bentuk keanggotaan sebagai penentu 

keberadaan suatu nilai dalam sebuah himpunan fuzzy. Nilai dari keanggotaan atau 

membership function menjadi suatu hal yang sangat penting dalam logika fuzzy 

dikarenakan nilai dari keanggotaan atau ciri utama dari logika fuzzy. 

Logika fuzzy biasanya digunakan untuk mengelompokkan masalah-

masalah dari input ke output yang diinginkan. Berikut adalah contohnya: 

1. Manajer pergudangan mengatakan kepada manajer produksi seberapa banyak 

jumlah persediaan barang yang ada pada akhir minggu ini, kemudian manajer 

produksi akan menetapkan berapa jumlah barang yang harus diproduksi besok 

hari. 

2. Seorang pegawai melakukan tugasnya dengan kinerja yang sangat baik, 

kemudian atasan akan memberikan reward yang sesuai dengan kinerja pegawai 

tersebut. 

Menurut Gelley, Ned, & Jang (2000) logika fuzzy disebut juga sebagai 

kotak hitam atau black box yang menghubungkan antara input dengan output. 

Kotak hitam disini berisikan tentang metode yang akan digunakan untuk mengolah 

suatu data dan kemudian dikeluarkan ke dalam output dalam bentuk informasi. 

Salah satu contoh pemetaan suatu input-output dalam bentuk grafis seperti pada 

Gambar 2.1 di bawah. 
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Gambar 2.1 Contoh pemetaan input-output 

2.5. Himpunan Fuzzy 

Menurut Kusumadewi & Purnomo (2010) himpunan fuzzy atau biasanya 

disebut dengan crisp, nilai dari suatu keanggotaan adalah item x dalam bentuk 

himpunan fuzzy atau sering ditulis dengan μA(x) yang memiliki dua kemungkinan, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Satu (1), yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu 

himpunan. 

2. Nol (0), yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu 

himpunan. 

Himpunan fuzzy memiliki 2 atribut, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau 

kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami. 

2. Numeris, yaitu suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran dari suatu 

variabel. 

Dalam memahami suatu sistem logika fuzzy ada 4 hal yang perlu diketahui 

sebelum menjalankan suatu sistem logika fuzzy itu sendiri diantaranya adalah 

sebagai berikut: 
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1. Variabel fuzzy 

Variabel fuzzy adalah suatu variabel yang akan dibahas dan digunakan 

dalam suatu sistem fuzzy. 

2. Himpunan fuzzy 

Himpunan fuzzy adalah suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau 

keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. 

3. Semesta pembicaraan 

Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk 

dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaraan merupakan 

himpunan bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) secara monoton dari kiri 

ke kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat berupa bilangan positif maupun negatif. 

Adakalanya nilai semesta pembicaraan ini tidak dibatasi batas atasnya. 

4. Domain 

Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam 

semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Seperti 

halnya semesta pembicaraan, domain merupakan himpunan bilangan real yang 

senantiasa naik (bertambah) secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai domain dapat 

berupa bilangan positif dan negatif. 

2.6. Fungsi Keanggotaan 

Menurut Kusumadewi & Purnomo (2010) fungsi keanggotaan atau sering 

disebut membership function adalah sebuah bentuk yang memiliki kurva untuk 

menunjukkan titik-titik dari input ke dalam fungsi keanggotaan yang memiliki 

interval angka 0 sampai 1. Pendekatan fungsi adalah salah satu cara yang bisa 

digunkakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan. 
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2.7. Fuzzy Inference System 

Menurut Kusumadewi & Purnomo (2010) fuzzy inference system terbagi 

menjadi 3 metode yaitu tsukamoto, mamdani dan sugeno. 

2.8. Metode Mamdani 

Menurut Kusumadewi & Purnomo (2010) metode mamdani sering dikenal 

sebagai metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada 

tahun 1975. Untuk mendapatkan output, diperlukan 4 tahapan: 

1. Pembentukan himpunan fuzzy 

Pada metode mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi 

menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. 

2. Aplikasi fungsi implikasi 

Pada logika fizzy metode mamdani, fungsi implikasi yang digunakan 

adalah dengan menggunakan metode Min.  

3. Komposisi aturan 

Tidak seperti penalaran monoton, aoabila sistem terdiri-dari beberapa 

aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar-aturan. Ada 3 

metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fuzzy, yaitu: max, 

additive dan probabilistic OR (probor). 

4. Penegasan (defuzzy) 

Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh 

dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan 

suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut, hal ini yang membuat 

sehingga jika diberikan suatu himpunan fuzzy, maka harus dapat diambil suatu nilai 

crisp tertentu sebagai output. 
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2.9. Rancang Bangun 

Menurut Jogiyanto (2005) rancang bangun adalah tahap dari setelah 

analisis dari siklus pengembangan sistem yang merupakan pendefinisian dari 

kebutuhan-kebutuhan fungsional, serta menggambarkan bagaimana suatu sistem 

dibentuk yang dapat berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa 

atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang 

utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-

komponen perangkat keras dan perangkat lunak dari suatu sistem. 

2.10. Agile Development 

Menurut Appelo (2011) pengembangan perangkat lunak agile adalah 

pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berasal dari tahun 1990an. 

Pendekatan ini merupakan respon terhadap metode pengembangan birokrasi dan 

ad-hoc yang tidak dapat menyampaikan produk software secara konsisten. 

Pengembangan perangkat lunak agile, dengan nilai dan prinsip yang tersampai di 

Agile Manifesto, memiliki fokus terhadap orang dan tim, frekuensi penyampaian 

rilis yang tinggi, kolaborasi pelanggan yang tinggi dan merespon perubahan dengan 

minimalnya rencana awal. Nilai dan prinsip agile telah diimplementasikan melalui 

beberapa metode variasi, seperti Scrum dan Extreme Programming. 

2.11. Scrum 

Menurut Schwaber & Sutherland (2014) scrum adalah sebuah kerangka 

kerja dimana orang-orang dapat menyelesaikan permasalahan kompleks yang 

senantiasa berubah, dimana pada saat bersamaan menghasilkan produk dengan nilai 

setinggi mungkin secara kreatif dan produktif. 
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Scrum didasari oleh teori kontrol proses empiris, atau dengan kata lain, 

empirisme. Empirisme menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman 

dan pembuatan keputusan didasari oleh pengetahuan yang telah dimiliki hingga saat 

ini. Scrum menggunakan pendekatan berkala (iterative) dan bertahap (incremental) 

untuk meningkatkan prediktabilitas dan mengendalikan resiko Gambar 2.2 

menunjukkan tahapan-tahapan scrum. 

 
Gambar 2.2 Scrum framework 

Menurut Schwaber & Sutherland (2014) scrum memliki 4 acara yang 

harus dijalankan diantaranya: 

1. Sprint planning 

Sebelum melakukan sprint planning, ada yang namanya product backlog, 

yang dimana product backlog adalah membuat list pengerjaan yang ingin 

dikerjakan. Pekerjaan yang akan dilaksanakan di dalam sprint direncanakan pada 

saat sprint planning. Perencanaan ini dibuat secara kolaboratif oleh seluruh anggota 

tim scrum. Pada saat melakukan sprint planning harus dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan diantaranya apa goal dari sprint, apa yang dapat dihantarkan di dalam 

inkremen sebagai hasil dari sprint yang sedanga berjalan, apa yang perlu dilakukan 
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untuk dapat menghantarkan inkremen tersebut. Setelah melakukan sprint planning 

ada yang namanya sprint backlog, sprint backlog sendiri adalah sekumpulan item 

product backlog yang telah dipilih untuk dikerjakan di sprint, juga di dalamnya 

rencana untuk mengembangkan potongan tambahan produk dan merealisasikan 

sprint goal. Sprint backlog adalah perkiraan mengenai fungsionalitas apa yang akan 

tersedia di inkremen selanjutnya dan pekerjaan yang perlu dikerjakan untuk 

menghantarkan fungsionalitas tersebut menjadi potongan tambahan produk yang 

“Selesai”. 

2. Daily scrum 

Daily scrum adalah kegiatan dengan batasan waktu maksimal selama 15 

menit, dengan posisi standing meeting. Daily scrum dilakukan untuk 

mensinkronisasikan pekerjaan dan membuat perencanaan untuk 24 jam ke depan. 

Hal ini dilakukan dengan meninjau pekerjaan semenjak acara daily scrum terakhir 

dan memperkirakan pekerjaan yang dapat dilakukan sebelum melakukan daily 

scrum berikutnya. Daily scrum dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sama 

setiap hari untuk mengurangi kompleksitas. Pada saat pertemuan ada beberapa 

pertanyaan yang perlu dijawab diantaranya apa yang sudah dilakukan kemarin, apa 

yang akan dilakukan hari ini, apa yang menghambat untuk menyelesaikan goal 

yang sudah ditentukan. 

3. Sprint review 

Sprint Review diadakan di akhir sprint untuk meninjau inkremen dan 

merubah product backlog bila diperlukan. Pada saat Sprint Review, Tim Scrum dan 

stakeholder berkolaborasi untuk membahas apa yang telah dikerjakan dalam sprint 

yang baru selesai. Berdasarkan hasil tersebut dan semua perubahan product backlog 
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pada saat sprint, para hadirin berkolaborasi menentukan apa yang dapat dikerjakan 

di sprint berikutnya untuk mengoptimalisasi nilai produk. Pertemuan ini bersifat 

informal, bukan merupakan status meeting dan presentasi dari inkremen diharapkan 

dapat mengumpulkan masukan dan menumbuhkan semangat kolaborasi. 

4. Sprint retrospective 

Sprint retrospective adalah sebuah kesempatan bagi tim scrum untuk 

meninjau dirinya sendiri dan membuat perencanaan mengenai peningkatan yang 

akan dilakukan di Sprint berikutnya. Tujuan dari sprint retrospective adalah 

meninjau bagaimana sprint yang telah selesai berlangsung, termasuk hal-hal yang 

berkaitan dengan orang-orangnya, hubungan antara orang-orang, proses, dan 

perangkat kerja, mengidentifikasi dan mengurutkan hal-hal utama yang berjalan 

baik, dan hal-hal yang berpotensi untuk ditingkatkan, membuat rencana 

implementasi, dengan tujuan peningkatan cara-cara kerja tim scrum. 

2.12. Aplikasi 

Menurut Jogiyanto (2005) aplikasi merupakan penggunaan dalam suatu 

komputer, instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang disusun 

sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output. Dari 

pengertian diatas aplikasi adalah alat bantu pengguna untuk memproses input 

pengguna menjadi output. Aplikasi membutuhkan instruksi (instruction) atau 

pernyataan (statement) dari pengguna agar dapat disusun oleh komputer. 

2.13. Website 

Menurut Putra (2017) website atau situs web adalah sebuah halaman 

berisikan suatu informasi tertentu yang dapat diakses oleh orang-orang melalui 
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jaringan internet. Situs web dapat diakses dari seluruh pelosok dunia dan dapat 

diakses oleh siapapun selama terkoneksi dengan internet. Website dapat berisikan 

berbagai macam informasi dalam bentuk teks, data, gambar, animasi, suara, dan 

video. 

Pada umumnya, halaman situs web berupa dokumen yang ditulis dengan 

format Hyper Text Markup Language (HTML) dan dapat diakses melalui Hyper 

Text Transfer Protocol (HTTP). HTTP adalah protokol pengirim informasi dari 

server sebuah website yang akan ditampilkan kepada end user melalui web 

browser. 

Alamat sebuah website dapat menggunakan sebuah domain atau 

subdomain. Situs web harus ditempatkan pada sebuah hosting yang tergabung ke 

dalam World Wide Web (WWW) agar dapat diakses oleh orang-orang. 

Menurut Sora (2014) jenis-jenis website sendiri terbagi menjadi 3 macam 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Website Statis adalah suatu website yang mempunyai halaman yang tidak 

berubah. Yang artinya adalah untuk melakukan sebuah perubahan pada suatu 

halaman hanya bisa dilakukan secara manual yitu dengan cara mengedit kode-

kode yang menjadi struktur dari website itu sendiri. 

2. Website Dinamis adalah merupakan suatu website yang secara strukturnya 

diperuntukan untuk update sesering mungkin. Biasanya selain dimana 

utamanya yang bisa diakses oleh para pengguna (user) pada umumnya, juga 

telah disediakan halaman backend yaitu untuk mengedit konten dari website 

tersebut. Contoh dari website dinamis seperti web berita yang didalamnya 

terdapat fasilitas berita, dsb. 
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3. Website Interaktif adalah suatu website yang memang pada saat ini memang 

terkenal. Contohnya website interaktif seperti forum dan blog. Di website ini 

para pengguna bisa berinteraksi dan juga beradu argumen mengenai apa yang 

menjadi pemikiran mereka. 

2.14. Framework Laravel 

Menurut Aminudin (2015) Laravel dirilis dibawah lisensi Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) dengan kode sumber yang sudah disediakan oleh 

Github, sama seperti framework-framework yang lain, Laravel dibangun dengan 

konsep Model-Controller-View (MVC), kemudian Laravel dilengkapi juga 

command line tool yang bernama “Artisan” yang bisa digunakan untuk packaging 

bundle dan instalasi bundle melalui command prompt. Maka tidak heran jika 

framework Laravel berbasis Hypertext Prepocessor (PHP) ini bisa menjadi 

primadona framework bagi programmer PHP untuk membuat aplikasi-aplikasi 

yang lebih elegan dan dinamis dikarenakan ramework ini menekankan 

kesederhanaan dan fleksibilitas. 



 

18 
 

BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

3.1. Analisis 

Adapun metode penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan 

menggunakan metode scrum yang dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah. 

 
Gambar 3.1 Tahapan penelitian scrum 

3.2. Mengidentifikasi Masalah 

Tahap ini adalah mengidentifikasi masalah yang ada dengan cara 

melakukan wawancara dengan pihak Qtaaruf. Hasil wawancara ini nantinya akan 

diolah kembali di tahap product backlog. Adapun hasil wawancara dengan pihak 

Qtaaruf yang didapat bahwa proses matchmaking user yang saat ini terjadi masih 

melihat satu persatu formulir taaruf dan mencari kecocokan sesuai dengan kriteria 

yang diinginkan. Apabila user merasa tidak cocok dengan calon taaruf yang 

dikirimkan, maka Qtaaruf akan mengirimkan kembali formulir calon taarufan 

selanjutnya yang sesuai dengan kriteria. Proses matchmaking yang dilakukan oleh 

pihak Qtaaruf dan ustaz kurang lebih 1-2 minggu. Proses matchmaking memakan 

waktu sekitar 1-2 minggu karena Qtaaruf tidak menggunakan kriteria tertentu dan 
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metode untuk membantu melakukan seleksi calon pasangan taaruf. Dari hasil 

identifikasi masalah di atas terdapat masalah dan alternatif solusi yang dapat dilihat 

pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Masalah dan alternatif solusi 

Masalah Alternatif solusi 

Proses matchmaking user yang tidak 

menggunakan kriteria tertentu dan 

metode 

Proses matchmaking user 

menggunakan 5 kriteria umur, tinggi 

badan, berat badan, penghasilan dan 

suku (sebagai filter) dengan metode 

logika fuzzy metode mamdani 

 

3.3. Product Backlog 

Setelah mengidentifikasi masalah, maka tahap selanjutnya adalah product 

backlog. Pada tahap ini membuat list story hasil dari mengidentifikasi masalah. 

Story yang dibuat berdasarkan logika fuzzy metode mamdani seperti Tabel 3.2 di 

bawah. 

Tabel 3.2 Product backlog 

ID Story 
Estimasi (tingkat 

kesulitan) 
Prioritas 

1 

Membuat kelompok-kelompok untuk 

kriteria umur yang diantaranya remaja, 

dewasa dan tua. 

2 1 

2 

Membuat kelompok-kelompok untuk 

kriteria tinggi badan yang diantaranya 

pendek, sedang dan tinggi. 

2 2 

3 

Membuat kelompok-kelompok untuk 

kriteria berat badan yang diantaranya 

kurus, berisi dan gemuk. 

2 3 
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ID Story 
Estimasi (tingkat 

kesulitan) 
Prioritas 

4 

Membuat kelompok-kelompok untuk 

kriteria penghasilan yang diantaranya 

rendah, sedang dan tinggi. 

2 4 

5 

Membuat aturan dari 4 kriteria 

diantaranya umur, tinggi badan, berat 

badan dan penghasilan. Aturan ini 

melihat banyak kesamaan kecocokan 

kriteria dari user. 

2 5 

6 Mencari nilai dari batas-batas 5 6 

7 Mencari nilai tingkat kecocokan 5 7 

8 Admin dapat melihat data user 1 9 

9 
Admin dapat melihat hasil dari 

matchmaking 
8 8 

10 
User mendapatkan notifikasi apabila 

mendapatkan calon pasangan 
1 10 

11 
User ingin memiliki tampilan formulir 

biodata diri halaman 1 yang menarik 
1 11 

12 
User ingin memiliki tampilan formulir 

biodata diri halaman 2 yang menarik 
1 12 

13 
User ingin memiliki tampilan formulir 

biodata orang tua yang menarik 
1 13 

14 
User ingin memiliki tampilan formulir 

biodata diri halaman 3 yang menarik 
1 14 

15 

User ingin memiliki tampilan formulir 

kriteria calon yang diharapkan yang 

menarik 

1 15 

16 

User ingin memiliki tampilan formulir 

upload KTP, foto diri dan akte cerai 

yang menarik 

1 16 
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ID Story 
Estimasi (tingkat 

kesulitan) 
Prioritas 

17 
User memiliki dashboard sendiri 

untuk melihat biodata diri 
1 17 

18 
User dapat mengubah beberapa 

biodata diri 
2 18 

19 
User dapat melihat riwayat calon 

pasangan 
1 19 

20 
User dapat merubah kriteria calon yang 

diharapkan 
1 20 

Total 41 

Estimasi adalah tingkat kesulitan dari setiap story yang ada. Estimasi 

menggunakan angka fibonaci, contoh: 1, 2, 3, 5, 8, dst. Total estimasi (tingkat 

kesulitan) nantinya akan menjadi pertimbangan product owner untuk menentukan 

berapa kali akan melakukan iterasi. 

3.4. Sprint Planning 

Sprint planning adalah tahap dilakukannya meeting dengan product owner 

sebelum melakukan sprint backlog untuk menentukan sprint goal dan fungsi dari 

setiap story pada product backlog yang kemudian dimasukan ke sprint backlog, 

selain itu ditentukan juga berapa kali banyak iterasi yang akan dilaksanakan untuk 

mengerjakan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan pasangan hidup 

berbasis web. Pada kasus ini iterasi yang akan dilakukan adalah sebanyak 2 iterasi 

yang telah ditentukan oleh product owner.  

3.4.1. Sprint Planning Iterasi Pertama 

Sprint planning pada iterasi pertama memiliki sprint goal aplikasi 

pemilihan pasangan hidup berbasis web dapat digunakan untuk memasukkan data 
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user, menghasilkan 3 rekomendasi calon pasangan dan dapat mengirim notifikasi 

kepada user apabila sudah mendapatkan pasangan. 

3.4.2. Sprint Planning Iterasi Kedua 

Pada sprint planning iterasi kedua ini yang akan dikerjakan adalah hal 

yang sama dari sprint planning iterasi pertama, dengan perbedaannya adalah 

memperbaiki tampilan dan memperbaiki dari hasil review dengan product owner. 

3.5. Sprint Backlog 

Sprint backlog adalah hasil dari sprint planning. Sprint backlog terdapat 

fungsi dari setiap story yang telah didapat di product backlog dan sprint goal. Item 

pada sprint backlog ditentukan oleh product owner dan tim developer. Product 

owner dan tim developer mendiskusikan sekiranya fungsi dan goal dari setiap story 

yang telah dibuat pada product backlog. 

3.5.1. Sprint Backlog Iterasi Pertama 

Product backlog yang sudah dibuat dan telah dilakukannya sprint 

planning, maka tahap selanjutnya adalah sprint backlog. Hasil dari sprint planning 

untuk iterasi pertama seperti Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Sprint backlog iterasi pertama 

Story Fungsi Goal 

Membuat kelompok-

kelompok untuk kriteria 

umur yang diantaranya 

remaja, dewasa dan tua. 

1. Membuat bentuk 

himpunan umur dengan 

batas 

Remaja: 18 – 28 tahun 

Dewasa: 23 – 33 tahun 

Tua: 28 – 35 tahun 

Pembentukan 

himpunan fuzzy 

dengan kriteria umur 

yang kemudian 

menghasilkan nilai 

keserasian antara 

pihak pihak laki-laki 
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Story Fungsi Goal 

2. Membuat bentuk 

himpunan keserasian 

umur dengan batas 

Sangat serasi = 0 – 70 

Serasi = 30 – 90 Tidak 

serasi = 70 - 100 

dan pihak perempuan 

(begitu juga 

sebaliknya). 

Membuat kelompok-

kelompok untuk kriteria 

tinggi badan yang 

diantaranya pendek, 

sedang dan tinggi. 

1. Membuat bentuk 

himpunan tinggi badan 

dengan batas 

Pendek: 120 – 168 cm 

Sedang: 160 – 175 cm 

Tinggi: 168 – 200 cm 

 

2. Membuat bentuk 

himpunan keserasian 

tinggi badan dengan 

batas 

Sangat serasi = 0 – 50 

Serasi = 10 – 70 Tidak 

serasi = 50 - 100 

Pembentukan 

himpunan fuzzy 

dengan kriteria tinggi 

badan yang kemudian 

menghasilkan nilai 

keserasian antara 

pihak pihak laki-laki 

dan pihak perempuan 

(begitu juga 

sebaliknya). 

Membuat kelompok-

kelompok untuk kriteria 

berat badan yang 

diantaranya kurus, 

berisi dan gemuk. 

1. Membuat bentuk 

himpunan berat badan 

dengan batas  

Kurus: 40 – 65 kg Berisi: 

50 – 75 kg Gendut: 65 – 

100 kg 

 

2. Membuat bentuk 

himpunan keserasian 

berat badan dengan batas 

Sangat serasi = 0 – 50 

Pembentukan 

himpunan fuzzy 

dengan kriteria berat 

badan yang kemudian 

menghasilkan nilai 

keserasian antara 

pihak pihak laki-laki 

dan pihak perempuan 

(begitu juga 

sebaliknya). 
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Story Fungsi Goal 

Serasi = 30 – 80 Tidak 

serasi = 50 - 100 

Membuat kelompok-

kelompok untuk kriteria 

penghasilan yang 

diantaranya rendah, 

sedang dan tinggi. 

1. Membuat bentuk 

himpunan penghasilan 

dengan batas 

Rendah: Rp500.000 – 

Rp8.000.000 

Sedang: Rp3.500.000 – 

Rp12.000.000 

Tinggi: Rp8.000.000 – 

Rp15.000.000 

 

2. Membuat bentuk 

himpunan keserasian 

penghasilan dengan 

batas 

Tidak serasi = 0 – 50 

Serasi = 30 – 70 

Sangat serasi = 50 – 100 

Pembentukan 

himpunan fuzzy 

dengan kriteria 

penghasilan yang 

kemudian 

menghasilkan nilai 

keserasian antara 

pihak pihak laki-laki 

dan pihak perempuan 

(begitu juga 

sebaliknya). 

Membuat aturan dari 4 

kriteria diantaranya 

umur, tinggi badan, 

berat badan dan 

penghasilan. Aturan ini 

melihat banyak 

kesamaan kecocokan 

kriteria dari user. 

Membuat function aturan IF 

kondisi1 dan konsisi2 dan 

kondisi3 dan kondisi4 

THEN kondisi5, yang 

kemudian mencari nilai 

minimal menggunakan α-

predikat1 = µkondisi1 ᴖ 

µkondisi2 

Membuat rulebase 

dan menghasilkan 

nilai α-predikat1 

Mencari nilai dari 

batas-batas 

Membuat function dengan 

menggunakan rumus µsf = 

max (µsf (xi), µsk (xi)) 

Menghasilkan nilai 

garis x 
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Story Fungsi Goal 

Mencari nilai tingkat 

kecocokan 

Membuat function dengan 

menggunakan rumus 

z*=
∑ 𝐳𝐣µ(𝐳𝐣)𝐧

𝐣=𝟏

∑ µ(𝐳𝐣)𝐧
𝐣=𝟏

 

Mengeluarkan nilai z* 

atau nilai tingkat 

kecocokan 

Admin dapat melihat 

data user 

Menampilkan tampilan data 

user 

Dapat menampilkan 

data user 

Desain tampilan admin Untuk mengetahui desain 

admin 

Desain admin 

Admin dapat melihat 

hasil dari matchmaking 

Menampilkan tampilan 3 

rekomendasi calon pasangan 

Hasil perhitungan 

logika fuzzy metode 

mamdani keluar 

Context Diagram Mengetahui entitas, fungsi 

dan alur sistem 

Memudahkan 

pembentukan tabel 

Data Flow Diagram 

Level 0 (DFD Level 0) 

Mengetahui entitas, fungsi 

dan alur sistem 

Memudahkan 

pembentukan tabel 

Data Flow Diagram 

Level 1 (DFD Level 1) 

Mengetahui entitas, fungsi 

dan alur sistem 

Memudahkan 

pembentukan tabel 

Conceptual Data Model 

(CDM) 

Mengetahui tabel yang 

terbentuk 

Memudahkan 

pembentukan tabel 

Physical Data Model 

(PDM) 

Mengetahui tabel yang 

terbentuk 

Memudahkan 

pembentukan tabel 

Struktur tabel 

registration1s 

Menyimpan data form 1 Untuk menyimpan 

data user pada form 1 

Struktur tabel 

registration2s 

Menyimpan data form 2 Untuk menyimpan 

data user pada form 2 

Struktur tabel 

registration3s 

Menyimpan data form 3 Untuk menyimpan 

data user pada form 3 

Struktur tabel 

registration4s 

Menyimpan data form 4 Untuk menyimpan 

data user pada form 4 

Struktur tabel 

registration7s 

Menyimpan data form 5 Untuk menyimpan 

data user pada form 5 
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Story Fungsi Goal 

Struktur tabel 

registration8s 

Menyimpan data form 6 Untuk menyimpan 

data user pada form 6 

Struktur tabel data 

pasangan 

Menyimpan data pasangan 

yang sedang bertaaruf 

Untuk menyimpan 

data pasangan taaruf 

Desain tampilan form 1 Untuk mengetahui desain 

pada form 1 

Desain pada form 1 

Desain tampilan form 2 Untuk mengetahui desain 

pada form 2 

Desain pada form 2 

Desain tampilan form 3 Untuk mengetahui desain 

pada form 3 

Desain pada form 3 

Desain tampilan form 4 Untuk mengetahui desain 

pada form 4 

Desain pada form 4 

Desain tampilan form 5 Untuk mengetahui desain 

pada form 5 

Desain pada form 5 

Desain tampilan form 6 Untuk mengetahui desain 

pada form 6 

Desain pada form 6 

User mendapatkan 

notifikasi apabila 

mendapatkan calon 

pasangan 

Notifikasi via email Notifikasi 

pemberitahuan 

mendapatkan calon 

pasangan 

 

3.5.2. Sprint Backlog Iterasi Kedua 

Dari hasil review oleh product owner pada iterasi pertama menghasilkan 

masukan untuk memperbaiki, sprint backlog iterasi kedua seperti pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Sprint planning iterasi kedua 

Story Fungsi Goal 

User ingin memiliki 

tampilan formulir 

Membuat tampilan yang 

lebih menarik 

Tampilan biodata diri 

halaman 1 lebih 

menarik 
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Story Fungsi Goal 

biodata diri halaman 1 

yang menarik 

User ingin memiliki 

tampilan formulir 

biodata diri halaman 2 

yang menarik 

Membuat tampilan yang 

lebih menarik 

Tampilan biodata diri 

halaman 2 lebih 

menarik 

User ingin memiliki 

tampilan formulir 

biodata orang tua yang 

menarik 

Membuat tampilan yang 

lebih menarik 

Tampilan biodata 

orang tua lebih 

menarik 

User ingin memiliki 

tampilan formulir 

biodata diri halaman 3 

yang menarik 

Membuat tampilan yang 

lebih menarik 

Tampilan biodata diri 

halaman 3 lebih 

menarik 

User ingin memiliki 

tampilan formulir 

kriteria calon yang 

diharapkan yang 

menarik 

Membuat tampilan yang 

lebih menarik 

Tampilan kriteria 

calon yang diharapkan 

lebih menarik 

User ingin memiliki 

tampilan formulir 

upload KTP, foto diri 

dan akte cerai yang 

menarik 

Membuat tampilan yang 

lebih menarik 

Tampilan upload 

KTP, foto diri dan 

akte cerai lebih 

menarik 

User memiliki 

dashboard sendiri 

untuk melihat biodata 

diri 

View data biodata diri User dapat melihat-

lihat dashboard user 

yang terdapat biodata 

dirinya 

Desain tampilan 

dashboard user 

Untuk mengetahui desain 

dashboard user 

Desain pada 

dashboard user 
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Story Fungsi Goal 

User dapat merubah 

beberapa biodata diri 

Edit biodata diri User dapat merubah 

biodata diri 

Desain tampilan 

merubah biodata diri 

user 

Untuk mengetahui desain 

biodata diri user 

Desain pada biodata 

diri user 

User dapat melihat 

riwayat calon pasangan 

View riwayat calon 

pasangan 

User yang menolak 

dapat melihat calon 

pasangan yang yang 

ditolaknya 

Desain tampilan 

riwayat calon pasangan 

Untuk mengetahui desain 

riwayat calon pasangan 

Desain pada riwayat 

calon pasangan 

User dapat merubah 

kriteria calon yang 

diharapkan 

Edit kriteria calon yang 

diharapkan oleh user 

User yang pernah 

menolak mendapatkan 

izin untuk merubah 

kriteria yang 

diharapkannya 

Desain tampilan 

merubah kriteria calon 

yang diharapkan 

Untuk mengetahui desain 

merubah kriteria calon yang 

diharapkan 

Desain pada merubah 

kriteria calon yang 

diharapkan 

User ingin mengetahui 

biodata diri dari calon 

pasangan yang didapat 

Untuk mengetahui biodata 

diri calon pasangan yang 

didapat 

User mendapatkan 

biodata diri calon 

pasangan yang 

didapat 

Desain tampilan 

mendapatkan calon 

pasangan 

Untuk mengetahui desain 

mendapatkan calon 

pasangan 

Desain pada 

mendapatkan calon 

pasangan 

Struktur tabel 

data_pasangan 

Menyimpan data pasangan 

yang sedang bertaarufan 

Untuk menyimpan 

data yang sedang 

bertaarufan 
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Story Fungsi Goal 

Struktur tabel 

log_taaruf 

Menyimpan data history 

user menolak calon 

pasangan 

Untuk menyimpan 

data history user 

menolak calon 

pasangan 

Data Flow Diagram 

Level 1 (DFD Level 1) 

Mengetahui entitas, fungsi 

dan alur sistem 

Memudahkan 

pembentukan tabel 

 

3.6. Daily Scrum 

Tahap ini adalah tahap untuk mengetahui progress dari melakukan coding 

sesuai sprint backlog yang sudah ditentukan sebelumnya. Tahap ini melaporkan 

kemajuan dari setiap sprint backlog yang sudah dikerjakan. Daily scrum akan 

dilakukan setiap 24 jam sekali untuk mengetahui kemajuan setelah melakukan 

coding. Pada kasus ini, daily scrum menggunakan tools Trello sebagai alat bantu. 

Bentuk daily scrum dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 
Gambar 3.2 Daily scrum 
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Apabila butir pengerjaan yang ada di to do sedang dikerjakan, maka butir 

pengerjaan yang ada pada to do harus dipindahkan ke dalam kolom in progress 

untuk mengetahui progress setiap harinya seperti pada Gambar 3.3 yang akan 

dilanjutkan di lampiran. 

 

Gambar 3.3 Butir pekerjaan daily scrum di in progress 

3.7. Sprint Review 

Apabila sprint backlog yang ada sudah selesai semua maka tahap 

selanjutnya adalah sprint review, sprint review adalah tahap presentasi kepada 

pemilik Qtaaruf atas pengerjaan yang telah dilakukan. 

3.7.1. Sprint Review Iterasi Pertama 

Sprint review pada iterasi pertama menghasilkan aplikasi pemilihan 

pasangan hidup berbasis web yang mana user dapat mendaftar, memasukkan data 

pribadi, mendapatkan matchmaking yang ingin bertaaruf dengan memberikan 
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notifikasi kepada user dan menghasilkan 3 rekomendasi calon taaruf terbaik. Pada 

iterasi pertama juga mendapatkan feedback untuk mengubah tampilan form 

pengisian user, berikut hasil sprint review iterasi pertama. 

a) Context diagram 

Pada Gambar 3.4 adalah tampilan context diagram pada aplikasi sistem 

pendukung keputusan pemilihan pasangan hidup berbasis web pada startup 

Qtaaruf. Context diagram terdiri dari 2 entitas dan 1 proses. Dua entitas pada context 

diagram terdiri dari ustaz dan user. User dapat melakukan entry data biodata, sistem 

akan mengeluarkan data calon. Ustaz dapat melakukan matchmaking, sistem akan 

mengeluarkan biodata user. 

 
Gambar 3.4 Context diagram 

b) Data flow diagram level 0 (DFD level 0) 

Pada Gambar 3.5 adalah tampilan data flow diagram level 0. DFD level 0 

merupakan hasil decompose dari proses matchmaking pada context diagram pada 

aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan pasangan hidup berbasis web pada 

startup Qtaaruf. Pada DFD level 0 aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan 

pasangan hidup berbasis web pada startup Qtaaruf terdiri dari 7 proses diantaranya 

yaitu membuat akun user, menyimpan biodata diri, menyimpan kriteria calon yang 

diharapkan, memvalidasi data, tidak tervalidasi, memproses matchmaking dan 

memberikan hasil matchmaking. Entitas yang ada pada DFD level 0 terdiri dari 2 

diantaranya yaitu user dan ustaz. Store yang ada pada DFD level 0 terdiri dari 4 
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diantaranya yaitu user, registration7s, hasil dan data pasangan. Pada DFD level 0 

terdapat 2 decompose yang terdiri dari proses menyimpan biodata diri dan 

memberikan hasil matchmaking. 

 
Gambar 3.5 Data flow diagram level 0 

c) Data flow diagram level 1 (DFD level 1) proses menyimpan biodata diri 

Pada Gambar 3.6 adalah DFD level 1 hasil dari decompose proses 

menyimpan biodata diri yang ada pada DFD level 0 aplikasi sistem pendukung 

keputusan pemilihan pasangan hidup berbasis web pada startup Qtaaruf. Pada DFD 

level 1 aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan pasangan hidup berbasis 

web pada startup Qtaaruf terdiri dari 5 proses diantaranya yaitu menyimpan biodata 

diri halaman 1, menyimpan biodata diri halaman 2, menyimpan biodata orang tua, 

menyimpan biodata diri halaman 3 dan menyimpan ktp, foto diri, akte cerai. Entitas 
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yang ada pada DFD level 1 aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan 

pasangan hidup berbasis web pada startup Qtaaruf terdapat entitas user. Store yang 

ada pada DFD level 1 aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan pasangan 

hidup berbasis web pada startup Qtaaruf terdapat store user. 

 
Gambar 3.6 Data flow diagram level 1 proses menyimpan biodata diri 

d) Conceptual Diagram Model (CDM) 

Pada Gambar 3.7 adalah CDM hasil dari generate dari DFD aplikasi 

sistem pendukung keputusan pemilihan pasangan hidup berbasis web. Tabel yang 
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ada adalah tabel users, registration1s, registration2s, registration3s, registration4s, 

registration7s, registration8s, data pasangan dan log taaruf. Tabel antara users dan 

data pasangan memiliki relasi one to many, tabel antara users dan log taaruf 

memiliki relasi one to many, tabel registration1s, registration2s, registration3s, 

registration4s, registration7s dan registration8s memiliki relasi inherence ke tabel 

users. 

 
Gambar 3.7 Conceptual Diagram Model (CDM) 

e) Physical Diagram Model (PDM) 

Pada Gambar 3.8 adalah PDM hasil generate dari CDM. PDM pada 

aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan pasangan hidup berbasis web pada 

startup Qtaaruf memiliki 9 tabel diantaranya yaitu data_pasangan, log_taaruf, 

users, registration1s, registration2s, registration3s, registration4s, registration5s, 

registration6s, registration7s, dan registration8s. 
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Gambar 3.8 Physical Diagram Model (PDM) 

Selain mendapatkan feedback adapula struktur tabel pada aplikasi sistem 

pendukung keputusan pemilihan pasangan hidup berbasis web ada tabel users pada 

Tabel 3.5 yang digunakan untuk menyimpan akun user, ada tabel registration1s 

pada Tabel 3.6 yang digunakan untuk menyimpan data formulir 1. 

a) Tabel users 

1. Nama Tabel : Users 

2. Primary Key : id 

3. Foreign Key : - 
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Tabel 3.5 Struktur tabel users 

No Field Data type Length Keterangan 

1 id Integer 3 Primary Key 

2 name Varchar 50 - 

3 email Varchar 50 - 

4 password Varchar 11 Minimal 6 karakter 

 

b) Tabel registration1s 

1. Nama Tabel : registration1s 

2. Primary Key : id 

3. Foreign Key : id_user pada tabel users kolom id 

Tabel 3.6 Struktur tabel registration1s 

No Field Data type Length Keterangan 

1 id Integer 3 Primary Key 

2 id_user Integer 3 Foreign key terhadap id 

pada tabel users 

3 posisi Integer 2 

Untuk mengetahui 

posisi terakhir 

pengisian user dan juga 

user tidak bisa 

melompat-lompat 

formulir pertanyaan. 

4 status Integer 2 

0 = pendaftar baru 

1 = menunggu hasil 

matchmaking 

2 = sudah mendapatkan 

calon 

3 = pihak perempuan 

menerima calon taaruf 

4 = sedang bertaarufan 

5 = menolak calon 

pasangan taaruf 

5 pemegang_form Integer 2 

0 = kondisi awal 

1 = form sedang 

dipihak 

perempuan/laki-laki 

6 validasi Integer 2 
0 = kondisi awal 
1 = belum tervalidasi 

2 = sudah tervalidasi 

7 nama_lengkap Varchar 50 - 

8 tanggal_lahir Date - - 
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No Field Data type Length Keterangan 

9 usia Integer 2 - 

10 jenis_kelamin Integer 1 1 = Laki-laki 

2 = Perempuan 

11 alamat_email Varchar 50 - 

12 handphone Integer 13 - 

13 alamat_tempat_tinggal Varchar 50 
Alamat sesuai dengan 

yang ada di KTP 

14 pekerjaan Varchar 11 - 

15 status_pernikahan Integer 1 1 = Belum menikah 

2 = Sudah menikah tapi 

belum punya anak 

3 = Sudah menikah dan 

memiliki anak 

16 i_jumlahAnak Integer 2 

Memasukkan jumlah 

anak apabila status 

pernikahan sudah 

pernah menikah dan 

memiliki anak 

17 penghasilan Integer 11 - 

18 izin_menikah Integer 1 1 = Iya, sudah diizinkan 

2 = Belum diizinkan 

19 alamat_tinggal_saat_ini Varchar 50 
Alamat tempat tinggal 

saat ini 

 

Tabel registration2s pada Tabel 3.7 digunakan untuk menyimpan formulir 

2 user, tabel registration3s pada Tabel 3.8 digunakan untuk menyimpan formulir 3 

user. 

c) Tabel registration2s 

1. Nama Tabel : registration2s 

2. Primary Key : id 

3. Foreign Key : id_user pada tabel users kolom id 

Tabel 3.7 Struktur tabel registration2s 

No Field Data type Length Keterangan 

1 id Integer 3 - 

2 id_user Integer 3 
Foreign key terhadap id pada 

tabel users 

3 tinggi_badan Integer 3 
Maksimal 3-digit dan berupa 

angka 
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No Field Data type Length Keterangan 

4 berat_badan Integer 3 
Maksimal 3-digit dan berupa 

angka 

5 gol_darah Varchar 2 - 

6 merokok Integer 1 

1 = Saya merokok 

2 = Saya merokok namun 

berniat untuk berhenti 

3 = Saya tidak merokok sama 

sekali 

7 riwayat_kesehatan Varchar 100 - 

 

d) Tabel registration3s 

1. Nama Tabel : registration3s 

2. Primary Key : id 

3. Foreign Key : id_user pada tabel users kolom id 

Tabel 3.8 Struktur tabel registration3s 

No Field Data type Length Keterangan 

1 id Integer 3 - 

2 id_user Integer 3 Foreign key terhadap id pada tabel 

users 

3 nama_ayah Varchar 50 - 

4 suku_ayah Varchar 11 - 

5 nama_ibu Varchar 50 - 

6 suku_ibu Varchar 11 - 

7 alamat_ortu Varchar 50 - 

 

Tabel registration4s pada Tabel 3.9 yang digunakan untuk menyimpan 

formulir 4, tabel registration7s pada Tabel 3.10 yang digunakan untuk menyimpan 

formulir 5, tabel registration8s pada Tabel 3.11 yang digunakan untuk menyimpan 

formulir 6. 

e) Tabel registration4s 

1. Nama Tabel : registration4s 

2. Primary Key : id 

3. Foreign Key : id_user pada tabel users kolom id 
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Tabel 3.9 Struktur tabel registration4s 

No Field Data type Length Keterangan 

1 id Integer 3 - 

2 id_user Integer 3 Foreign key terhadap 

id pada tabel users 

3 pendidikan_terakhir Integer 1 1 = SD 

2 = SMP 

3 = SMA 

4 = Diploma 

5 = S1 

6 = S2 

7 = S3 

4 keahlian_khusus Varchar 100 - 

5 jamaah_diikuti Integer 1 1 = Muhammadiyah 

2 = NU 

3 = Other 

6 ibadah_sunnah Varchar 100 - 

7 deskripsi_diri Varchar 100 - 

8 visi_pernikahan Varchar 50 - 

9 kehidupan_rumah_tangga Varchar 100 - 

 

f) Tabel registration7s 

1. Nama Tabel : registration7s 

2. Primary Key : id 

3. Foreign Key : id_user pada tabel users kolom id 

Tabel 3.10 Struktur tabel registration7s 

No Field Data type Length Keterangan 

1 id Integer 3 - 

2 id_user Integer 3 
Foreign key terhadap 

id pada tabel users 

3 umur_calon_pasangan Integer 1 

1 = Remaja (<= 27 

tahun) 

2 = Dewasa (24 - 32 

tahun) 

3 = Tua (>= 29 

tahun) 

4 randUmur Integer 2 

Nilai random untuk 

menentukan nilai di 

himpunan fuzzy 

5 tb_calon_pasangan Integer 1 
1 = Pendek (<= 167 

cm) 



40 

 

No Field Data type Length Keterangan 

2 = Sedang (161 cm 

- 174 cm) 

3 = Tinggi (>= 169 

cm) 

6 randTb Integer 3 

Nilai random untuk 

menentukan nilai di 

himpunan fuzzy 

7 merokok_calon_pasangan Integer 1 

1 = Iya, tidak 

masalah 

2 = Iya, asalkan 

berniat untuk 

berhenti 

3 = Tidak, saya tidak 

suka perokok 

8 penghasilan_calon_pasangan Integer 1 

1 = < Rp8.000.000 

2 = Rp3.500.000 - 

Rp12.000.000 

3 = > Rp8.000.000 

9 randPenghasilan Integer 11 

Nilai random untuk 

menentukan nilai di 

himpunan fuzzy 

10 suku_calon_pasangan Integer 1 
1 = Iya 

2 = Tidak 

11 bb_calon_pasangan Integer 1 

1 = Kurus (<= 64 

kg) 

2 = Berisi (51 kg - 

74 kg) 

3 = Gemuk (>= 66 

kg) 

12 randBb Integer 3 

Nilai random untuk 

menentukan nilai di 

himpunan fuzzy 

13 status_calon_pasangan Integer 1 

Apabila jenis 

kelamin laki-laki 

maka opsi pilihan 

1 = Janda belum 

memiliki anak 

2 = Janda sudah 

memiliki anak 

3 = Belum pernah 

menikah 

Aapbila jenis 

kelamin perempuan 

maka opsi pilihan 

1 = Duda belum 

memiliki anak 
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No Field Data type Length Keterangan 

2 = Duda sudah 

memiliki anak 

3 = Belum pernah 

menikah 

14 karakter_pasangan Varchar 100 - 

g) Tabel registration8s 

1. Nama Tabel : registration8s 

2. Primary Key : id 

3. Foreign Key : id_user pada tabel users kolom id 

Tabel 3.11 Struktur tabel registration8s 

No Field Data type Length Keterangan 

1 id Integer 3 - 

2 id_user Integer 3 
Foreign key terhadap id pada 

tabel users 

3 KTP Varchar 25 

Format penyimpanan dari 

picture adalah nama file. 

Contoh: 20086852.jpg 

4 foto_diri Varchar 25 

Format penyimpanan dari 

picture adalah nama file. 

Contoh: 20086852.jpg 

5 akte_cerai Varchar 25 

Format penyimpanan dari 

picture adalah nama file. 

Contoh: 20086852.jpg 

Desain prototype pada iterasi pertama aplikasi sistem pendukung 

keputusan pemilihan pasangan hidup berbasis web pada startup Qtaaruf sebagai 

berikut. 

a) Login 

Pada Gambar 3.9 adalah tampilan login dari aplikasi pemilihan pasangan 

hidup berbasis web pada startup Qtaaruf. Tampilan login digunakan untuk 

memasuki aplikasi, pengguna akan login dan memiliki hak akses yang berbeda 

antara admin dan user. Pada tampilan login terdapat 2 field yaitu email dan 

password. 
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Gambar 3.9 Tampilan login iterasi pertama 

b) Register 

 
Gambar 3.10 Tampilan register iterasi pertama 

Pada Gambar 3.10 adalah tampilan register. Tampilan register digunakan 

untuk melakukan pembuatan akun agar bisa masuk kedalam aplikasi. Pada tampilan 

register ada 4 field yang harus diisi yaitu nama lengkap, email, password dan 

confirm password. Email yang digunakan untuk mendaftar Qtaaruf harus email 
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aktif, dikarenakan email akan digunakan untuk memberikan notifikasi. Apabila 

user berhasil melakukan register maka user langsung memasuki aplikasi sistem 

pendukung keputusan pemilihan pasangan hidup berbasis web pada startup 

Qtaaruf. 

c) Tampilan setelah login/register 

 
Gambar 3.11 Tampilan setelah login/register iterasi pertama 

Pada Gambar 3.11 adalah tampilan setelah login/register aplikasi 

pemilihan pasangan hidup berbasis web pada startup Qtaaruf. Tampilan ini 

berfungsi apabila user berhasil melakukan login atau register maka akan muncul 

tampilan ini sebagai bukti apabila user berhasil melakukan login atau register. 

Apabila user menekan tombol  maka akan diarahkan ke formulir 

halaman 1. 

d) Tampilan formulir halaman 1 

Pada Gambar 3.12 adalah tampilan formulir halaman 1. Pada tampilan 

formulir halaman 1, user akan diminta untuk memasukkan 11 data pribadi pada 



44 

 

formulir halaman 1 diantaranya adalah nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, 

alamat email, alamat tinggal (KTP), pekerjaan, status pernikahan, penghasilan, izin 

menikah orang tua, alamat saat ini (domisili). 

 
Gambar 3.12 Tampilan formulir halaman 1 

e) Tampilan formulir halaman 2 

Pada Gambar 3.13 adalah tampilan formulir halaman 2. User akan diminta 

untuk memasuki data pribadi pada formulir halaman 2. 

 
Gambar 3.13 Tampilan formulir halaman 2 
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f) Tampilan formulir halaman 3 

Pada Gambar 3.14 adalah tampilan formulir halaman 3. User akan diminta 

untuk memasuki data orang tua pada formulir halaman 3. 

 
Gambar 3.14 Tampilan formulir halaman 3 

g) Tampilan formulir halaman 4 

Pada Gambar 3.15 adalah tampilan formulir halaman 4. User akan diminta 

untuk memasuki data pribadi pada formulir halaman 4. 

 
Gambar 3.15 Tampilan formulir halaman 4 



46 

 

h) Tampilan formulir halaman 5 

Pada Gambar 3.16 adalah tampilan formulir halaman 5. User akan diminta 

untuk memasuki data kriteria calon yang diharapakan pada formulir halaman 5. 

 
Gambar 3.16 Tampilan formulir halaman 5 

i) Tampilan formulir halaman 6 

Pada Gambar 3.17 adalah tampilan formulir halaman 6. User akan diminta 

untuk memasuki upload ktp, foto diri dan akte cerai (jika cerai) pada formulir 

halaman 6. 

 
Gambar 3.17 Tampilan formulir halaman 6 
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j) Tampilan match pada user 

Pada Gambar 3.16 adalah tampilan match pada user. Tampilan ini hanya 

bisa dibuka oleh pihak Qtaaruf dan ustaz Qtaaruf. Tampilan ini berfungsi untuk 

mencari match untuk user. 

 
Gambar 3.18 Tampilan match pada user 

k) Tampilan biodata singkat user dan hasil matchmaking 

 
Gambar 3.19 Tampilan biodata singkat user dan hasil matchmaking 

Pada Gambar 3.19 adalah tampilan biodata singkat user. Apabila pihak 

Qtaaruf atau ustaz dari Qtaaruf menekan nama pada Gambar 3.18 maka aplikasi 
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akan melakukan proses menghitung fuzzy dan mencari pasangan sesuai dengan 

kriteria calon yang diharapkan dan menampilkan hasil matchmaking. 

3.7.2. Sprint Review Iterasi Kedua 

Sprint review pada iterasi kedua mengimplementasikan feedback yang 

diberikan di iterasi pertama dengan mengubah tampilan form pengisian user, 

beberapa perbaikan fungsi seperti pada Tabel 3.12. Pada iterasi kedua selain 

mengimplementasikan feedback yang diberikan di iterasi pertama, adapula butir 

pengerjaan pada product backlog yang tersisa, sehingga mengerjakan butir 

pengerjaan yang tersisa ini pada iterasi kedua. Butir pengerjaan yang tersisa lebih 

fokus pada fitur untuk user. 

Tabel 3.12 Perbaikan iterasi 

Form Hasil evaluasi Perlu perbaikan 
Uraian 

perbaikan 

Biodata diri 1 Memiliki 

tampilan yang 

polos 

Memperbaiki 

tampilan form 

agar lebih 

menarik tidak 

polos 

Dengan 

menambahkan 

background 

formulir 

Biodata diri 2 Memiliki 

tampilan yang 

polos 

Memperbaiki 

tampilan form 

agar lebih 

menarik tidak 

polos 

Dengan 

menambahkan 

background 

formulir 

Biodata orangtua Memiliki 

tampilan yang 

polos 

Memperbaiki 

tampilan form 

agar lebih 

menarik tidak 

polos 

Dengan 

menambahkan 

background 

formulir 
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Form Hasil evaluasi Perlu perbaikan 
Uraian 

perbaikan 

Biodata diri 3 Memiliki 

tampilan yang 

polos 

Memperbaiki 

tampilan form 

agar lebih 

menarik tidak 

polos 

Dengan 

menambahkan 

background 

formulir 

Kriteria calon 

yang diharapkan 

Memiliki 

tampilan yang 

polos 

Memperbaiki 

tampilan form 

agar lebih 

menarik tidak 

polos 

Dengan 

menambahkan 

background 

formulir 

Upload foto, KTP 

dan akte 

Memiliki 

tampilan yang 

polos 

Memperbaiki 

tampilan form 

agar lebih 

menarik tidak 

polos 

Dengan 

menambahkan 

background 

formulir 

Menunggu hasil 

matchmaking 

Memiliki 

tampilan yang 

polos 

Memperbaiki 

tampilan 

menunggu hasil 

matchmaking 

agar lebih 

menarik tidak 

polos 

Dengan 

menambahkan 

background 

menunggu hasil 

matchmaking 

Tampilan setelah 

login/register 

Memiliki 

tampilan yang 

polos 

Memperbaiki 

tampilan berhasil 

login/register 

Dengan 

menambakan 

background, 

kalimat selamat 

mengisi formulir 

taaruf dan foto. 
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Form Hasil evaluasi Perlu perbaikan 
Uraian 

perbaikan 

Tampilan 

notifikasi via 

email 

Memiliki 

tampilan yang 

membingungkan 

user untuk 

melakukan tahap 

selanjutnya 

Memperbaiki 

tampilan 

notifikasi via 

email 

Dengan 

memparbaiki 

kata-kata arahan 

bahwa user harus 

melakukan login 

kembali 

 

a) Data flow diagram level 1 (DFD level 1) proses memberikan hasil matchmaking 

 

Gambar 3.20 Data flow diagram level 1 proses memberikan hasil matchmaking 

Pada Gambar 3.6 adalah DFD level 1 hasil dari decompose proses 

memberikan hasil matchmaking yang ada pada DFD level 0. Pada DFD level 1 

terdiri dari 2 proses diantaranya yaitu menyarankan hasil matchmaking pasangan. 

Entitas yang ada pada DFD level 1 aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan 

pasangan hidup berbasis web pada startup Qtaaruf terdapat entitas user. Store yang 

ada pada DFD level 1 aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan pasangan 
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hidup berbasis web pada startup Qtaaruf terdapat store data pasangan dan log 

taaruf. 

Struktur tabel pada iterasi kedua terdiri dari 2 tabel yaitu tabel 

data_pasangan dan tabel log taaruf. Tabel data_pasangan berfungsi sebagai tabel 

penampung calon taaruf yang sedang berpasangan. Tabel log taaruf berfungsi 

sebagai tabel history dari user apabila menolak calon pasangan. 

a) Tabel data_pasangan 

1. Nama tabel : data_pasangan 

2. Primary key : id 

3. Foreign key : - 

Tabel 3.13 Struktur tabel data_pasangan 

No Field Data type Length Keterangan 

1 id Integer 3 - 

2 id_pengirim Integer 3 
Id yang mengirim email ke 

calon pasangan 

3 id_penerima Integer 3 
Id yang menerima email dari 

calon pasangan 

4 status_tolak Integer 2 

0 = kondisi awal 

1 = menolak calon pasangan 

2 = ditolak calon pasangan 

b) Tabel log_taaruf 

1. Nama tabel : log_taaruf 

2. Primary key : id 

3. Foreign key : - 

Tabel 3.14 Struktur tabel log_taaruf 

No Field Data type Length Keterangan 

1 id Integer 3 - 

2 id_penolak Integer 3 
Id yang menolak calon 
pasangan 

3 id_menolak Integer 3 
Id yang ditolak oleh calon 

pasangan 
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No Field Data type Length Keterangan 

4 alasan Varchar 50 
Alasan menolak calon 

pasangan 

Desain prototype iterasi kedua pada aplikasi sistem pendukung keputusan 

pemilihan pasangan hidup berbasis web pada startup Qtaaruf sebagai berikut. 

a) Login 

 
Gambar 3.21 Tampilan login iterasi kedua 

Pada Gambar 3.21 adalah tampilan login iterasi kedua. Foto pada bagian 

kiri untuk menambahkan minat user untuk mendaftar di Qtaaruf. 

b) Register 

 
Gambar 3.22 Tampilan register iterasi kedua 
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Pada Gambar 3.22 adalah tampilan register iterasi kedua. Foto pada bagian 

kiri untuk menambahkan minat user mendaftar di Qtaaruf. 

c) Tampilan setelah login/register 

 
Gambar 3.23 Tampilan setelah login/register 

Pada Gambar 3.23 adalah tampilan setelah login/register iterasi kedua, 

penambahan kalimat Islami agar user lebih yakin dan lebih siap apabila user siap 

untuk mendaftar taaruf di Qtaaruf. 

d) Tampilan menunggu hasil matchmaking 

 
Gambar 3.24 Tampilan menunggu hasil matchmaking 
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Pada Gambar 3.24 adalah tampilan user menunggu hasil matchmaking. 

User akan mendapatkan notifikasi via email apabila user sudah mendapatkan calon. 

e) Tampilan dashboard user biodata diri 

Pada Gambar 3.25 adalah tampilan dashboard user biodata diri. User bisa 

melihat biodata diri yang sudah dimasukkan pada saat pengisian formulir taaruf 

sebelumnya. User juga diberikan akses untuk bisa merubah beberapa biodata. 

 
Gambar 3.25 Tampilan dashboard user biodata diri 

Pada tampilan dashboard user, user dapat melihat biodata diri yang terdiri 

dari alamat tempat tinggal, nomor handphone, golongan darah dan pendidikan 

terakhir. Informasi pribadi user terdiri dari visi menikah, ibadah sunnah, jamaah 
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yang diikuti, penghasilan. Informasi keluarga user terdiri dari nama ayah, suku 

ayah, nama ibu, suku ibu dan alamat orang tua. Informasi lainnya terdiri dari jenis 

kelamin, tinggi badan, berat badan, usia, pekerjaan dan status user. 

f) Tampilan calon pasangan 

 
Gambar 3.26 Tampilan calon pasangan 

Pada Gambar 3.26 adalah tampilan calon pasangan. Apabila user telah 

menerima email dari pihak Qtaaruf, berarti user sudah mendapatkan calon pasangan 

yang sesuai dengan kriteria calon yang diharapkan oleh user dan hasil matchmaking 

oleh pihak Qtaaurf beserta ustaz. Tampilan pada menu calon pasangan user akan 

berubah dengan biodata diri dari calon pasangan user apabila user telah 
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mendapatkan calon pasangan. User bisa melihat-lihat biodata diri dari calon 

pasangan user dan apabila sudah, user bisa menerima calon pasangan yang 

diberikan dan menolak calon pasangan yang diberikan. 

g) Tampilan terima calon pasangan 

 
Gambar 3.27 Tampilan terima calon pasangan 

Pada Gambar 3.27 adalah tampilan apabila user telah menerima calon 

pasangan yang telah diberikan oleh pihak Qtaaruf setelah user mempertimbangkan 

calon pasangan yang diberikan dengna melihat-lihat biodata diri dari calon 

pasangan. Tahap selanjutnya adalah user menunggu jawaban dari pihak laki-laki, 

apakah pihak laki-laki yang sebagai calon pasangan user ingin bertaarufan 

dengannya atau tidak ingin bertaarufan. Apabila calon laki-laki ingin bertaarufan 

dengn user perempuan, maka kedua belah pihak sedang menjalankan taaruf. 
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h) Tampilan menolak calon pasangan 

 
Gambar 3.28 Tampilan menolak calon pasangan 

Pada Gambar 3.28 adalah tampilan apabila user menolak calon pasangan 

yang diberikan oleh pihak Qtaaruf. Apabila user menolak maka akan muncul 

pertanyaan apakah kamu yakin untuk menolak calon pasangan yang diberikan. 

i) Tampilan memberikan alasan 

Pada Gambar 3.29 adalah tampilan memberikan alasan user apabila user 

yakin untuk menolak calon pasangan yang telah diberikan oleh pihak Qtaaruf. 

Tampilan ini muncul apabila pada Gambar 3.28 menekan tombol . 

 
Gambar 3.29 Tampilan memberikan alasan 
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j) Tampilan riwayat pasangan yang menolak 

 
Gambar 3.30 Tampilan riwayat pasangan yang menolak 

Pada Gambar 3.30 adalah tampilan riwayat calon pasangan. Tampilan ini 

akan muncul apabila user telah menolak calon pasangan yang telah diberikan oleh 

pihak Qtaaruf dan apabila user ditolak maka tidak akan ada alasan dari calon 

pasangan yang menolak. 

k) Tampilan mendapatkan izin merubah kriteria 

 
Gambar 3.31 Tampilan mendapatkan izin merubah kriteria 
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Pada Gambar 3.31 adalah tampilan user mendapatkan izin untuk merubah 

kriteria calon yang diharapkan. Apabila user telah menolak calon pasangan maka 

user akan mendapatkan izin untuk merubah kriteria calon yang diharapkan, tetapi 

user juga boleh untuk tidak merubah kriteria yang diharapkan. 

l) Tampilan ubah kriteria 

Pada Gambar 3.32 adalah tampilan ubah kriteria. Apabila user menekan 

tombol  user akan diarahkan ke tampilan ubah kriteria seperti pada 

Gambar 3.32. Pada tampilan ini user hanya bisa merubah 4 kriteria diantaranya 

yaitu umur, tinggi badan, berat badan dan penghasilan dari calon pasangan yang 

dicari.  User juga bisa untuk tidak merubah kriteria apabila tidak ingin merubah. 

 
Gambar 3.32 Tampilan ubah kriteria 

m) Tampilan ubah data user 

Pada gambar Gambar 3.33 adalah tampilan ubah data user, user hanya bisa 

merubah 6 biodata diri diantaranya adalah alamat tinggal, nomor handphone, 

pendidikan terakhir, ibadah sunnah, pekerjaan dan visi menikah. Adanya fitur 
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perubahan data pada user untuk memperbarui biodata diri dari user, sehingga 

biodata diri dari user selalu terbaru. 

 
Gambar 3.33 Tampilan ubah data user 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

4.1. Implementasi 

4.1.1. Kebutuhan Software dan Hardware 

Adapun kebutuhan software dan hardware untuk mengaplikasikan 

aplikasi pemilihan pasangan hidup berbasis web dari sisi client ataupun server 

sebagai berikut pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Kebutuhan software dan hardware 

 Client Server 

Kebutuhan 

Software 

1. Minimal windows xp 

2. Browser google chrome, 

firefox (direkomendasikan 

google chrome) 

1. Minimal windows xp 

2. Database MySQL, 

PHPMyAdmin 

3. Web server apache 

4. Programming language 

php (Framework Laravel 

5.x) 

Kebutuhan 

Hardware 

1. Minimal RAM 1GB 

2. Minimal Hardisk 8 GB 

1. Minimal RAM 8 GB 

2. Minimal Hardisk 7 GB 

 

4.1.2. Aplikasi 

Aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan pasangan hidup berbasis 

web terbagi menjadi 2 iterasi. Pada iterasi pertama aplikasi pemilihan pasangan 

hidup berbasis web yang mana user dapat mendaftar, memasukkan data pribadi, 

mendapatkan matchmaking yang ingin bertaaruf dengan memberikan notifikasi 

kepada user dan menghasilkan 3 rekomendasi calon taaruf terbaik untuk membantu 

pihak Qtaaruf dan ustaz memilih. Pada iterasi pertama juga mendapatkan feedback
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untuk mengubah tampilan form pengisian user. Pada iterasi kedua menerapkan 

yang didaptkan dari feedback dan menghasilkan tampilan yang lebih menarik. 

a. Iterasi Pertama 

1. Tampilan utama/home 

Pada Gambar 4.1 adalah tampilan halaman utama dari aplikasi. User bisa 

langsung mendaftar dengan menekan tombol . User juga dapat 

melihat proses taaruf yang ada di Qtaaruf dan melihat galeri. 

 
Gambar 4.1 Tampilan utama/home iterasi pertama 

2. Login 

Pada Gambar 4.2 adalah tampilan login. Pada tampilan ini user bisa 

melakukan login dengan memasukkan email dan password yang sudah dibuatnya. 

Apabila sudah memiliki akun, user bisa langsung melakukan login dengan 

memasukkan email dan password. 

 
Gambar 4.2 Tampilan login iterasi pertama 



63 

 

Apabila user belum memiliki akun, maka user bisa melakukan register 

terlebihi dahulu dengan menekan tombol  pada pojok kanan atas pada 

Gambar 4.2. Setelah login user akan melihat tampilan setelah login seperti pada 

3. Register 

Pada Gambar 4.3 adalah tampilan register. User akan diminta untuk 

memasukkan beberapa data untuk dapat memiliki akun dan dapat login. 

 
Gambar 4.3 Tampilan register iterasi pertama 

Pada tampilan register terdapat 4 field yang harus diisi diantaranya nama 

lengkap, email, password dan confirm password. Pada field email diwajibkan untuk 

email aktif dikarenakan akan dipakai untuk mengirim notifikasi. Apabila sudah 

membuat akun, maka user akan langsung masuk ke halaman utama seperti 

padaGambar 4.4. 

4. Tampilan setelah login/register 

Pada Gambar 4.4 adalah tampilan pertama kali yang ditampilkan kepada 

user apabila user telah berhasil melakukan login atau register. Apabila user 

menekan tombol  pada Gambar 4.4 maka user akan masuk kepada 
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formulir seperti pada Gambar 4.6. Tampilan setelah login ini juga berfungsi sebagai 

salam pembuka kepada user yang telah berhasil login/register dan memberikan 

informasi bahwa user berhasil login/register. 

 
Gambar 4.4 Tampilan setelah login/register iterasi pertama 

5. Biodata diri halaman 1 

 
Gambar 4.5 Tampilan biodata diri halaman 1 diperbesar 

Pada Gambar 4.5 adalah tampilan biodata diri halaman 1 yang diperbesar. 

Pada Gambar 4.6 adalah tampilan biodata diri halaman 1. User akan diminta untuk 

memasukkan 12 data diri diantaranya nama lengkap, email, tanggal lahir, jenis 

kelamin, nomor handphone, alamat tempat tinggal (sesuai KTP), pekerjaan, status 

pernikahan (terdiri dari pernah menikah, tidak memiliki anak; pernah menikah dan 

memiliki anak dan belum pernah menikah, penghasilan perbulan, izin menikah dari 

orangtua dan alamat tinggal saat ini. Pada kolom nama lengkap dan email, user 
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tidak harus memasukkan kembali nama lengkap dan email karena kolom ini 

mengambil data disaat melakukan register pada Gambar 4.3. Selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 2. 

 
Gambar 4.6 Tampilan biodata diri halaman 1 iterasi pertama 

Pada kolom pertanyaan status pernikahan, apabila user memilih pilihan 

Sudah pernah menikah dan memiliki anak (janda/duda) seperti pada Gambar 4.7 

maka akan tampil kolom pertanyaan untuk jumlah anak yang dimiliki. Kolom 

pertanyaan menanyakan jumlah anak digunakan untuk mengetahui berapa jumlah 

anak yang dimiliki oleh user yang memiliki status janda/duda. 
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Gambar 4.7 Tampilan jumlah anak iterasi pertama 

6. Biodata diri halaman 2 

 
Gambar 4.8 Tampilan biodata diri halaman 2 iterasi pertama 

Pada Gambar 4.8 adalah tampilan biodata diri halaman 2. Formulir ini 

akan tampil apabila user telah selesai mengisi formulir pada tampilan 1. Pada 

formulir ini user akan diminta untuk memasukkan 5 data diantaranya tinggi badan, 

berat badan, golongan darah, pertanyaan apakah anda merokok (terdiri dari saya 

merokok, saya merokok namun berniat untuk berhenti dan saya tidak merokok 
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sama sekali) dan riwayat kesehatan yang dimiliki oleh user, user juga dapat 

bercerita mengenai riwayat kesehatan yang dimiliki. 

7. Biodata orang tua 

Pada Gambar 4.9 adalah tampilan biodata orang tua. Formulir ini akan 

tampil apabila user telah selesai mengisi biodata diri halaman 2. Pada formulir ini, 

user akan diminta untuk memasukkan nama ayah, suku ayah, nama ibu, suku ibu 

dan alamat orang tua saat ini. Suku ayah dan suku ibu nantinya akan digunakan 

untuk melakukan filter calon pasangan. 

 
Gambar 4.9 Tampilan biodata orang tua iterasi pertama 

8. Biodata diri halaman 3 

Pada Gambar 4.10 adalah tampilan biodata diri halaman 3. Formulir ini 

akan tampil apabila user telah selesai mengisi biodata orang tua. Pada formulir ini 

user akan diminta untuk memasukkan 7 data diantaranya pendidikan terkahir 

keahlian khusus yang dimiliki (seperti memasak, mengaji, dll), jamaah yang diikuti 

(terdiri dari Muhammadiyah, NU dan yang lainnya), ibadah sunnah harian yang 
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dilakukan (seperti puasa senin kamis, dll), deskripsi diri, visi pernikahan dan 

kehidupan rumah tangga yang seperti apa yang diinginkan. Selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 3. 

 
Gambar 4.10 Tampilan biodata diri halaman 3 iterasi pertama 

9. Kriteria calon yang diharapkan 

Pada Gambar 4.11 adalah tampilan kriteria calon yang diharapkan. 

Formulir ini akan tampil apabila user telah selesai mengisi formulir halaman 4. 
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Pada formulir ini lebih dikhususkan untuk kriteria calon pasangan yang diharapkan 

oleh user.  

 
Gambar 4.11 Tampilan kriteria calon yang diharapkan iterasi pertama 

Pada formulir ini terdiri dari 8 data diantaranya umur calon pasangan, 

tinggi badan calon pasangan, sifat perokok calon pasangan, rataan penghasilan 

calon pasangan, suku calon pasangan, berat badan calon pasangan, status calon 

pasangan dan karakter calon pasangan yang diinginkan. Selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 4. 

Pada pertanyaan suku akan menjadi filter untuk menentukan calon 

pasangan. Pada pertanyaan status pasangan terbagi menjadi 3 pilihan diantaranya 
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sudah menikah belum memiliki anak, sudah menikah dan sudah memiliki anak dan 

belum menikah. 

Dari beberapa pertanyaan ada 4 pertanyaan diantaranya adalah kategori 

umur, kategori tinggi badan, kategori berat badan dan rata-rata penghasilan calon 

pasangan yang nantinya akan melakukan pengambilan angka secara acak sesuai 

bentuk himpunan yang sudah ditentukan untuk menghitung nilai fuzzy. 

10. Upload KTP dan foto diri 

Pada Gambar 4.12 adalah tampilan upload KTP dan foto diri. User akan 

diminta untuk mengunggah KTP dan foto diri terbaru. Hal ini dilakukan untuk 

memvalidasi user. 

 
Gambar 4.12 Tampilan upload KTP dan foto diri iterasi pertama 

Pada Gambar 4.13 adalah tampilan upload akte cerai yang akan 

ditampilkan kepada user apabila status user pernah menikah (cerai) seperti 

pertanyaan pada Gambar 4.6. User akan diminta untuk mengunggah akte cerai 

janda/duda yang dimiliki, bukti akte cerai digunakan sebagai validasi user, apabila 

user telah mengunggah, maka tahap selanjutnya adalah menekan  untuk 

menyelesaikan pengisian formulir taaruf dan dilakukannya proses perhitungan 

fuzzy dari kategori-kategori kriteria yang telah dipilih. 
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Gambar 4.13 Tampilan upload akte cerai janda/duda iterasi pertama 

11. Menunggu konfirmasi 

Pada Gambar 4.14 adalah tampilan menunggu konfirmasi untuk proses 

matchmaking yang dilakukan oleh pihak Qtaaruf. User akan diminta untuk 

menunggu konfirmasi hasil keluaran matchmaking yang telah dilakukan oleh pihak 

Qtaaruf dan ustaz melalui email user yang telah didaftarkan pada awal pembuatan 

akun user. 

 
Gambar 4.14 Tampilan menunggu konfirmasi iterasi pertama 

12. Tampilan mencari match untuk user 

Pada Gambar 4.15 adalah tampilan mencari match untuk user dari sisi 

admin, apabila admin ingin melihat 3 hasil matchmaking untuk setiap user, admin 

bisa dengan melakukan menekan pada bagian nama lengkap. Pada saat admin 

menekan nama lengkap pada background, sistem melakukan proses menghitung 

untuk mendapatkan nilai fuzzy setiap user yang kemudian diambil 3 terbaik dari 

seluruh user yang ada.  
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Gambar 4.15 Tampilan mencari match untuk user 

a) Implementasi Logika Fuzzy Metode Mamdani 

Model inference fuzzy system yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 

4.16. Masukan terdiri dari 4 kriteria yaitu umur, tinggi badan, berat badan dan 

penghasilan yang berasal dari user. Dari keempat masukan kriteria dari user maka 

proses selanjutnya adalah membentuk himpunan fuzzy setiap kriteria, akan 

dilakukan pengambilan angka random dari kategori yang dipilih oleh user, setelah 

mendapatkan angka random dari himpunan fuzzy setiap kriteria maka akan 

dimasukkan kedalam rumus keserasian setiap kriteria, yang dimana hasil dari 

perhitungan dari rumus keserasian setiap kriteria akan dimasukkan kedalam bentuk 

himpunan fuzzy keserasian setiap kriteria. 

Hasil dari bentuk himpunan fuzzy keserasian setiap kriteria akan 

dimasukkan kedalam tahap selanjutnya yaitu aplikasi fungsi implikasi dengan 

melihat rulebase dan database yang sudah ada, hasil dari aplikasi fungsi implikasi 

ini nantinya akan mengeluarkan beberapa rules yang memiliki angka. Angka dari 

setiap rules ini nantinya akan dimasukkan ke dalam tahap komposisi aturan. Tahap 

komposisi aturan mencari nilai max dari semua rules yang memiliki angka, dari 
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mencari nilai max ini nantinya akan membentuk bentuk himpunan di tingkat 

kecocokkan. Tahap selanjutnya adalah menghitung defuzzifikasi dengan melihat 

bentuk himpunan yang terbentuk pada tingkat kecocokkan, hasil defuzzifikasi ini 

nantinya akan menjadi hasil matchmaking untuk 1 user. Menghitung nilai fuzzy 

pada user lain maka dilakukan iterasi untuk melakukan perhitungan fuzzy kembali. 

 
Gambar 4.16 Model inference fuzzy system 

1) Pembentukan himpunan fuzzy 

Tahap ini adalah pembentukan himpunan fuzzy dari setiap 4 kriteria yaitu 

umur, tinggi badan, berat badan dan penghasilan dengan masing-masing 3 

alternatif. 

A. Himpunan fuzzy umur dan himpunan fuzzy keserasian umur 

 
Gambar 4.17 Himpunan fuzzy umur 
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Pada Gambar 4.17 adalah bentuk himpunan fuzzy untuk kriteria umur. 

Pada kriteria umur terbagi menjadi 3 alternatif yaitu remaja (18 – 28 tahun), dewasa 

(23 – 33 tahun) dan tua (28 – 35 tahun). Setelah membentuk himpunan fuzzy umur 

maka tahap selanjutnya perlu menggunakan rumus untuk menentukan kriteria umur 

memasuki alternatif apa dan memiliki nilai berapa. Untuk rumus mencari nilai 

keserasian umur sebagai berikut. 

Keserasian umur = 
| 𝑢𝑚𝑢𝑟1−𝑢𝑚𝑢𝑟2 |

17
 𝑥 100% … (1) 

Keterangan: 

umur1 = umur yang diharapkan 

umur2 = umur calon 

Angka 17 pada pembagi di rumus keserasian umur berasal dari hasil 

pengurangan umur paling tinggi pada bentuk himpunan fuzzy umur yaitu 35 tahun 

dengan umur paling rendah pada bentuk himpunan fuzzy umur yaitu 18 tahun. 

 
Gambar 4.18 Himpunan fuzzy keserasian umur 

Setelah mendapatkan nilai keserasian umur yang menggunakan rumus di 

atas maka didapatkan nilai x untuk keserasian umur. Nilai x yang didapat juga 
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menentukan memasuki daerah alternatif sangat serasi, serasi atau tidak serasi. Pada 

Gambar 4.18 merupakan himpunan fuzzy umur. Sangat serasi dapat diperoleh 

apabila selisih umur antara umur yang diharapkan dari pihak laki-laki dengan tinggi 

badan dari pihak perempuan memiliki maksimal selisih 5 tahun. 

B. Himpunan fuzzy tinggi badan dan himpunan fuzzy tinggi badan 

Pada Gambar 4.19 adalah bentuk himpunan fuzzy untuk kriteria umur. 

Pada kriteria tinggi badan terbagi menjadi 3 alternatif yaitu pendek (120 – 168 cm), 

sedang (160 – 175 cm) dan tinggi (168 – 200 tahun). 

 
Gambar 4.19 Himpunan fuzzy tinggi badan 

Setelah membentuk himpunan fuzzy umur maka tahap selanjutnya perlu 

menggunakan rumus untuk menentukan kriteria tinggi badan memasuki alternatif 

apa dan memiliki nilai berapa. Untuk rumus mencari nilai keserasian tinggi badan 

sebagai berikut. 

Keserasian tinggi badan = 
| 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛1−𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛2 |

80
 𝑥 100% … (2) 
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Keterangan: 

tinggi badan1 = tinggi badan yang diharapkan 

tinggi badan2 = tinggi badan calon 

Angka 80 pada pembagi di rumus keserasian tinggi badan berasal dari hasil 

pengurangan tinggi badan paling tinggi pada bentuk himpunan fuzzy tinggi badan 

yaitu 200 cm dengan tinggi badan paling rendah pada bentuk himpunan fuzzy tinggi 

badan yaitu 120 cm. 

Setelah mendapatkan nilai keserasian tinggi badan yang menggunakan 

rumus di atas maka didapatkan nilai x untuk keserasian tinggi badan. Nilai x yang 

didapat juga menentukan memasuki daerah alternatif sangat serasi, serasi atau tidak 

serasi. 

Pada Gambar 4.20 merupakan himpunan fuzzy keserasian tinggi badan. 

Sangat serasi dapat diperoleh apabila selisih tinggi badan antara tinggi badan yang 

diharapkan dari pihak laki-laki dengan tinggi badan dari pihak perempuan memiliki 

maksimal selisih 15 cm. 

 
Gambar 4.20 Himpunan fuzzy keserasian tinggi badan 
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C. Himpunan fuzzy berat badan dan himpunan fuzzy keserasian berat badan 

Pada Gambar 4.21 adalah bentuk himpunan fuzzy untuk kriteria umur. 

Pada kriteria berat badan terbagi menjadi 3 alternatif yaitu kurus (40 – 65 kg), berisi 

(50 – 75 kg) dan gemuk (65 – 100 kg). 

 
Gambar 4.21 Himpunan fuzzy berat badan 

Setelah membentuk himpunan fuzzy umur maka tahap selanjutnya perlu 

menggunakan rumus untuk menentukan kriteria berat badan memasuki alternatif 

apa dan memiliki nilai berapa. Untuk rumus mencari nilai keserasian berat badan 

sebagai berikut. 

Keserasian berat badan = 
| 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛1−𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛2 |

60
 𝑥 100% … (3) 

Keterangan: 

berat badan1 = berat badan yang diharapkan 

berat badan2 = berat badan calon 

Angka 60 pada pembagi di rumus keserasian berat badan berasal dari hasil 

pengurangan berat badan paling tinggi pada bentuk himpunan fuzzy berat badan 
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yaitu 100 tahun dengan berat badan paling rendah pada bentuk himpunan fuzzy 

berat badan yaitu 40 tahun. 

Setelah mendapatkan nilai keserasian berat badan yang menggunakan 

rumus di atas maka didapatkan nilai x untuk keserasian berat badan. Nilai x yang 

didapat juga menentukan memasuki daerah alternatif sangat serasi, serasi atau tidak 

serasi. 

 
Gambar 4.22 Himpunan fuzzy keserasian berat badan 

Pada Gambar 4.22 merupakan himpunan fuzzy berat badan. Sangat serasi 

dapat diperoleh apabila selisih berat badan antara berat badan yang diharapkan dari 

pihak laki-laki dengan berat badan dari pihak perempuan memiliki maksimal selisih 

20 kg. 

D. Himpunan fuzzy penghasilan dan himpunan fuzzy keserasian penghasilan 

Pada Gambar 4.23 adalah bentuk himpunan fuzzy untuk kriteria umur. 

Pada kriteria penghasilan terbagi menjadi 3 alternatif yaitu rendah (Rp500.000 – 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Himpunan fuzzy keserasian berat badan

Sangat Serasi Serasi Tidak Serasi



79 

 

Rp8.000.000), sedang (Rp3.500.000 – Rp12.000.000) dan tinggi (Rp8.000.000 – 

Rp15.000.000). 

 
Gambar 4.23 Himpunan fuzzy penghasilan 

Setelah membentuk himpunan fuzzy umur maka tahap selanjutnya perlu 

menggunakan rumus untuk menentukan kriteria berat badan memasuki alternatif 

apa dan memiliki nilai berapa. Untuk rumus mencari nilai keserasian berat badan 

sebagai berikut. 

Keserasian penghasilan = 
| 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛1−𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛2 |

14500000
 𝑥 100% … (4) 

Keterangan: 

penghasilan1 = penghasilan yang diharapkan 

penghasilan2 = penghasilan calon 

Angka 14500000 pada pembagi di rumus keserasian penghasilan berasal 

dari hasil pengurangan penghasilan paling tinggi pada bentuk himpunan fuzzy 

penghasilan yaitu Rp15.000.000 dengan penghasilan paling rendah pada bentuk 
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keserasian berat badan yang menggunakan rumus di atas maka didapatkan nilai x 

untuk keserasian berat badan. Nilai x yang didapat juga menentukan memasuki 

daerah alternatif sangat serasi, serasi atau tidak serasi. 

 
Gambar 4.24 Himpunan fuzzy keserasian penghasilan 

Pada Gambar 4.24 merupakan himpunan fuzzy penghasilan. Sangat serasi 

dapat diperoleh apabila selisih penghasilan antara penghasilan yang diharapkan dari 

pihak laki-laki dengan penghasilan dari pihak perempuan memiliki maksimal 

selisih Rp10.000.000. 

 
Gambar 4.25 Himpunan fuzzy tingkat kecocokan 
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Pada Gambar 4.25 merupakan himpunan fuzzy untuk tingkat kecocokan 

yang terbagi menjadi 5 alternatif yaitu tidak cocok, kurang cocok, cukup cocok, 

cocok dan sangat cocok. 

2) Aplikasi Fungsi Implikasi 

Tahap ini adalah tahap dimana pembentukan IF … THEN … dan kemudian 

akan dimasukan kedalam rumus. Pembentukan IF … THEN … menghasilkan 

rulebase seperti pada Tabel 4.2. 

Aplikasi fungsi implikasi membentuk. 

IF kondisi1 dan kondisi2 dan … kondisiN THEN kondisi3 ... (5) 

Tabel 4.2 Rulebase 

No Umur Tinggi Badan Berat Badan Penghasilan Kemungkinan 

1 Tidak Serasi Tidak Serasi Tidak Serasi Tidak Serasi Tidak Cocok 

2 Tidak Serasi Tidak Serasi Tidak Serasi Serasi Kurang Cocok 

3 Tidak Serasi Tidak Serasi Tidak Serasi Sangat Serasi Kurang Cocok 

4 Tidak Serasi Tidak Serasi Serasi Tidak Serasi Kurang Cocok 

5 Tidak Serasi Tidak Serasi Sangat Serasi Tidak Serasi Kurang Cocok 

6 Tidak Serasi Serasi Tidak Serasi Tidak Serasi Kurang Cocok 

7 Tidak Serasi Sangat Serasi Tidak Serasi Tidak Serasi Kurang Cocok 

8 Serasi Tidak Serasi Tidak Serasi Tidak Serasi Kurang Cocok 

9 Sangat Serasi Tidak Serasi Tidak Serasi Tidak Serasi Kurang Cocok 

10 Tidak Serasi Tidak Serasi Serasi Serasi Cukup Cocok 

11 Tidak Serasi Tidak Serasi Serasi Sangat Serasi Cukup Cocok 

12 Tidak Serasi Tidak Serasi Sangat Serasi Serasi Cukup Cocok 

13 Tidak Serasi Tidak Serasi Sangat Serasi Sangat Serasi Cukup Cocok 

14 Tidak Serasi Serasi Tidak Serasi Serasi Cukup Cocok 

15 Tidak Serasi Serasi Tidak Serasi Sangat Serasi Cukup Cocok 

16 Tidak Serasi Serasi Serasi Tidak Serasi Cukup Cocok 

17 Tidak Serasi Serasi Sangat Serasi Tidak Serasi Cukup Cocok 

18 Tidak Serasi Sangat Serasi Tidak Serasi Serasi Cukup Cocok 

19 Tidak Serasi Sangat Serasi Tidak Serasi Sangat Serasi Cukup Cocok 

20 Tidak Serasi Sangat Serasi Serasi Tidak Serasi Cukup Cocok 

21 Tidak Serasi Sangat Serasi Sangat Serasi Tidak Serasi Cukup Cocok 

22 Serasi Tidak Serasi Tidak Serasi Serasi Cukup Cocok 

23 Serasi Tidak Serasi Tidak Serasi Sangat Serasi Cukup Cocok 
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No Umur Tinggi Badan Berat Badan Penghasilan Kemungkinan 

24 Serasi Tidak Serasi Serasi Tidak Serasi Cukup Cocok 

25 Serasi Tidak Serasi Sangat Serasi Tidak Serasi Cukup Cocok 

26 Serasi Serasi Tidak Serasi Tidak Serasi Cukup Cocok 

27 Serasi Sangat Serasi Tidak Serasi Tidak Serasi Cukup Cocok 

28 Sangat Serasi Tidak Serasi Tidak Serasi Serasi Cukup Cocok 

29 Sangat Serasi Tidak Serasi Tidak Serasi Sangat Serasi Cukup Cocok 

30 Sangat Serasi Tidak Serasi Serasi Tidak Serasi Cukup Cocok 

31 Sangat Serasi Tidak Serasi Sangat Serasi Tidak Serasi Cukup Cocok 

32 Sangat Serasi Serasi Tidak Serasi Tidak Serasi Cukup Cocok 

33 Sangat Serasi Sangat Serasi Tidak Serasi Tidak Serasi Cukup Cocok 

34 Tidak Serasi Serasi Serasi Serasi Cocok 

35 Tidak Serasi Serasi Serasi Sangat Serasi Cocok 

36 Tidak Serasi Serasi Sangat Serasi Serasi Cocok 

37 Tidak Serasi Serasi Sangat Serasi Sangat Serasi Cocok 

38 Tidak Serasi Sangat Serasi Serasi Serasi Cocok 

39 Tidak Serasi Sangat Serasi Serasi Sangat Serasi Cocok 

40 Tidak Serasi Sangat Serasi Sangat Serasi Serasi Cocok 

41 Tidak Serasi Sangat Serasi Sangat Serasi Sangat Serasi Cocok 

42 Serasi Tidak Serasi Serasi Serasi Cocok 

43 Serasi Tidak Serasi Serasi Sangat Serasi Cocok 

44 Serasi Tidak Serasi Sangat Serasi Serasi Cocok 

45 Serasi Tidak Serasi Sangat Serasi Sangat Serasi Cocok 

46 Serasi Serasi Tidak Serasi Serasi Cocok 

47 Serasi Serasi Tidak Serasi Sangat Serasi Cocok 

48 Serasi Serasi Serasi Tidak Serasi Cocok 

49 Serasi Serasi Serasi Sangat Serasi Cocok 

50 Serasi Serasi Sangat Serasi Tidak Serasi Cocok 

51 Serasi Serasi Sangat Serasi Serasi Cocok 

52 Serasi Sangat Serasi Tidak Serasi Serasi Cocok 

53 Serasi Sangat Serasi Tidak Serasi Sangat Serasi Cocok 

54 Serasi Sangat Serasi Serasi Tidak Serasi Cocok 

55 Serasi Sangat Serasi Sangat Serasi Tidak Serasi Cocok 

56 Sangat Serasi Tidak Serasi Serasi Serasi Cocok 

57 Sangat Serasi Tidak Serasi Serasi Sangat Serasi Cocok 

58 Sangat Serasi Tidak Serasi Sangat Serasi Serasi Cocok 

59 Sangat Serasi Tidak Serasi Sangat Serasi Sangat Serasi Cocok 

60 Sangat Serasi Serasi Tidak Serasi Serasi Cocok 

61 Sangat Serasi Serasi Tidak Serasi Sangat Serasi Cocok 

62 Sangat Serasi Serasi Serasi Tidak Serasi Cocok 

63 Sangat Serasi Serasi Sangat Serasi Tidak Serasi Cocok 

64 Sangat Serasi Sangat Serasi Tidak Serasi Serasi Cocok 

65 Sangat Serasi Sangat Serasi Tidak Serasi Sangat Serasi Cocok 
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No Umur Tinggi Badan Berat Badan Penghasilan Kemungkinan 

66 Sangat Serasi Sangat Serasi Serasi Tidak Serasi Cocok 

67 Sangat Serasi Sangat Serasi Sangat Serasi Tidak Serasi Cocok 

68 Serasi Serasi Serasi Serasi Sangat Cocok 

69 Serasi Serasi Sangat Serasi Sangat Serasi Sangat Cocok 

70 Serasi Sangat Serasi Serasi Serasi Sangat Cocok 

71 Serasi Sangat Serasi Serasi Sangat Serasi Sangat Cocok 

72 Serasi Sangat Serasi Sangat Serasi Serasi Sangat Cocok 

73 Serasi Sangat Serasi Sangat Serasi Sangat Serasi Sangat Cocok 

74 Sangat Serasi Serasi Serasi Serasi Sangat Cocok 

75 Sangat Serasi Serasi Serasi Sangat Serasi Sangat Cocok 

76 Sangat Serasi Serasi Sangat Serasi Serasi Sangat Cocok 

77 Sangat Serasi Serasi Sangat Serasi Sangat Serasi Sangat Cocok 

78 Sangat Serasi Sangat Serasi Serasi Serasi Sangat Cocok 

79 Sangat Serasi Sangat Serasi Serasi Sangat Serasi Sangat Cocok 

80 Sangat Serasi Sangat Serasi Sangat Serasi Serasi Sangat Cocok 

81 Sangat Serasi Sangat Serasi Sangat Serasi Sangat Serasi Sangat Cocok 

 

Dari 4 kriteria yang ada pada rulebase menghasilkan kemungkinan atau 

THEN yang terbagi menjadi 5 tingkat kecocokan yaitu sangat cocok, cocok, cukup 

cocok, kurang cocok dan tidak cocok seperti Tabel 4.3. Ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan yaitu, apabila umur sama dengan “Serasi”, tinggi badan sama 

dengan “Sangat Serasi”, berat badan sama dengan “Tidak Serasi” dan penghasilan 

sama dengan “Tidak Serasi” maka dianggap berarti memiliki 2 kesamaan pada 

kriteria umur dan tinggi badan. 

Tabel 4.3 Banyak kesamaan kriteria dengan kondisi THEN 

Banyak kesamaan kriteria Kondisi THEN 

Ada 4 kesamaan kriteria Sangat cocok 

Ada 3 kesamaan kriteria Cocok 

Ada 2 kesamaan kriteria Cukup Cocok 

Ada 1 kesamaan kriteria Kurang cocok 
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Banyak kesamaan kriteria Kondisi THEN 

Tidak ada kesamaan kriteria Tidak cocok 

 

Dari hasil IF THEN tahap selanjutnya adalah memasukkan kedalam rumus 

di bawah ini dengan menggunakan metode MIN. Pengambilan hasil α-predikat1 

diambil dari banyaknya jumlah rulebase yang memiliki nilai. 

α-predikat1 = MIN (µkondisi1 ᴖ µkondisi2 ᴖ µkondisi3 ᴖ µkondisi4) … (6) 

Keterangan: 

α-predikat1 = nilai y dari setiap rules 

µkondisi1 = keserasian pada kriteria umur 

µkondisi2 = keserasian pada kriteria tinggi badan 

µkondisi3 = keserasian pada kriteria berat badan 

µkondisi4 = keserasian pada kriteria penghasilan 

Melakukan sampel dengan user laki-laki yang memiliki id user 1 dengan 

3 perempuan yang memiliki banyak kesamaan kriteria yang berbeda-beda, dengan 

kriteria masing-masing terlihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Sampel kesamaan kriteria 

Nama 

Kriteria yang 

diharapkan Nama 

Calon 

Kriteria diri 
Banyak 

kesamaan 

kriteria 
U TB BB P U TB BB P 

L
ak

i 
la

k
i 

1
 

R
em

aj
a 

P
en

d
ek

 

K
u
ru

s 
&

 B
er

is
i 

R
en

d
ah

 &
 S

ed
an

g
 Perempu

an 158 
Remaja Tinggi Gemuk 

Sedang & 

Tinggi 
2 

Perempu

an 37 

Remaja Tinggi Kurus Rendah & 

Sedang 
3 

Perempu

an 6 

Remaja Pendek Kurus & 

Berisi 

Rendah & 

Sedang 
4 
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3) Komposisi Aturan 

Dari hasil aplikasi fungsi implikasi, digunakan metode MAX untuk 

melakukan komposisi aturan dari banyaknya jumlah rulebase yang memiliki nilai 

dan digabungkan untuk membentuk bentuk himpunan yang terbentuk, rumus pada 

tahap komposisi aturan seperti di bawah ini. 

µsf = max (µsf (xi), µsk (xi)) … (7) 

Keterangan: 

µsf = nilai keanggotaan solusi fuzzy 

µsf (xi) = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i 

µsk (xi) = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i 

Dari hasil aplikasi fungsi implikasi, apabila digabungkan dari banyaknya 

rulebase yang memiliki nilai maka terbentuk bentuk himpunan seperti pada 

Gambar 4.26 yang digarisi warna hitam untuk nama calon perempuan no.158 yang 

memiliki batas antara 30 – 85. 

 
Gambar 4.26 Bentuk himpunan pada sampel perempuan no.158 
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Pada Gambar 4.27 terlihat bahwa bentuk himpunan yang terbentuk berada 

di label cocok untuk nama calon perempuan no.37 yang memiliki batas 55 – 85. 

 
Gambar 4.27 Bentuk himpunan pada sampel perempuan no.37 

Pada Gambar 4.28 terlihat bahwa bentuk himpunan yang terbentuk berada 

di label cocok untuk nama calon perempuan no.6.yang memiliki batas 55 – 85. 

 
Gambar 4.28 Bentuk himpunan pada sampel perempuan no.6 
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4) Penegasan (defuzzy 

Pada tahap ini penegasan (defuzzy) menggunakan metode centroid. Rumus 

dari penegasan metode centroid dapat dilihat pada rumus di bawah. 

z*=
∑ 𝐳𝐣 𝐱 µ(𝐳𝐣)𝐧

𝐣=𝟏

∑ µ(𝐳𝐣)𝐧
𝐣=𝟏

 … (8) 

Keterangan: 

z* = titik pusat 

zj = banyak sampel 

µ = nilai y 

Dari sampel yang ada pada Tabel 4.4 maka untuk penegasan (defuzzy) 

untuk setiap sampel dapat menggunakan rumus di atas. Untuk sampel perempuan 

no.158 dicocokan menggunakan Matlab. Pengambilan banyak sampel mengambil 

setiap 1 nilai dari batas bawah bentuk himpunan yang terbentuk hingga batas atas.  

Tabel 4.5 Penegasan (defuzzy) sampel perempuan no.158 

Perempuan 158 

zj µ zj x µ z* 

31 0.066666667 2.066666667 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 0.125 4 

33 0.125 4.125 

34 0.125 4.25 

35 0.125 4.375 

36 0.125 4.5 

37 0.125 4.625 

38 0.125 4.75 

39 0.125 4.875 

40 0.125 5 

41 0.125 5.125 

42 0.125 5.25 

43 0.125 5.375 

44 0.125 5.5 

45 0.125 5.625 

46 0.125 5.75 
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Perempuan 158 

zj µ zj x µ z* 

47 0.125 5.875   

  

  

  

  

  

  

  

48 0.125 6 

49 0.125 6.125 

50 0.125 6.25 

51 0.125 6.375 

52 0.125 6.5 

53 0.125 6.625 

54 0.125 6.75 

55 0.125 6.875 

56 0.125 7 

57 0.133333333 7.6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

58 0.2 11.6 

59 0.266666667 15.73333333 

60 0.333333333 20 

61 0.4 24.4 

62 0.466666667 28.93333333 

63 0.5 31.5 

64 0.5 32 

65 0.5 32.5 

66 0.5 33 

67 0.5 33.5 

68 0.5 34 

69 0.5 34.5 

70 0.5 35 

71 0.5 35.5 

72 0.5 36 

73 0.5 36.5 

74 0.5 37 

75 0.5 37.5 

76 0.5 38 

77 0.5 38.5 

78 0.5 39 

79 0.5 39.5 

80 0.5 40 

81 0.4 32.4 

82 0.3 24.6 

83 0.2 16.6 

84 0.1 8.4 

85 0 0 

  14.99166667 973.3333333 64.92 
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Dari hasil perhitungan manual menggunakan Excel pada Tabel 4.5 terlihat 

bahwa z* (titik pusat) memiliki nilai 64.92, apabila dibandingkan dengan hasil 

Matlab pada Gambar 4.29 memiliki z* (titik pusat)   

 
Gambar 4.29 Hasil perhitungan Matlab sampel perempuan 158 

13. Biodata singkat user 

Pada Gambar 4.30 adalah tampilan biodata singkat user yang hanya bisa 

diakses oleh pihak Qtaaruf dan ustaz. Biodata singkat user ditampilkan agar pihak 

Qtaaruf dan ustaz dapat mengulas kembali biodata calon taaruf dengan calon yang 

diharapkannya. Biodata singkat user hanya menampilkan id user, nama lengkap, 

usia, penghasilan, status pernikahan, alamat tempat tinggal saat ini, nomor 

handphone. Adapun tambahan informasi terkait user dengan cara menekan tombol 

 maka akan muncul tambahan informasi terkait user seperti pada 

Gambar 4.31. 

 
Gambar 4.30 Tampilan biodata singkat user iterasi pertama 
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Gambar 4.31 Tampilan more details user 

13. Tampilan hasil rekomendasi user 

Pada Gambar 4.32 adalah tampilan hasil rekomendasi user. Hasil 

rekomendasi user berdasarkan masukan kriteria yang diharapkan user dan 

menghasilkan nilai fuzzy. Apabila ustaz telah melihat kriteria dari calon taaruf maka 

ustaz menekan tombol  seperti yang ada pada Gambar 4.32 untuk 

mengirim kepada user. 

 
Gambar 4.32 Tampilan hasil rekomendasi user iterasi pertama 
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14. Tampilan notifikasi via email 

Pada Gambar 4.33 adalah tampilan notifikasi via email apabila user 

mendapatkan calon pasangan. User akan diminta untuk melakukan login kembali 

untuk melihat biodata calon taaruf yang cocok dengannya. 

 
Gambar 4.33 Tampilan notifikasi via email iterasi pertama 

b. Iterasi Kedua 

1. Login 

Pada Gambar 4.34 adalah tampilan login iterasi kedua. Pada pojok kanan 

atas masih terdapat dua buah menu pilihan antara login dan register. Perbedaan 

dengan iterasi pertama adalah adanya sebuah foto untuk mengisi tampilan pada 

bagian sisi bagian kiri. Pada bagian kanan, ditambahi dengan background bermotif 

untuk mempercantik tampilan dari login. Menggunakan warna pink dikarenakan 

pink adalah warna turunan dari warna primary Qtaaruf, sehingga pink diambil 

menjadi warna secondary untuk menghiasi tampilan login. 

 
Gambar 4.34 Tampilan login iterasi kedua 
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2. Register 

 
Gambar 4.35 Tampilan register iterasi kedua 

Pada Gambar 4.35 adalah tampilan register iterasi kedua. Memiliki 

tampilan yang sama dengan login, hanya tetapi pada bagian kanan terdapat 

beberapa field untuk register dan pada bagian kiri terdapat foto background yang 

sudah menikah. Pengadaan foto dibagian sisi kiri pada tampilan register memiliki 

alasan untuk membuat user lebih tertarik untuk mendaftar. Warna pink masih 

menjadi warna yang dipilih untuk mempercatik tampilan register bagian kanan. 

3. Tampilan setelah login/register 

 
Gambar 4.36 Tampilan setelah login/register iterasi kedua 
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Pada Gambar 4.36 adalah tampilan apabila user telah berhasil membuat 

akun atau berhasil login iterasi kedua. Terdapat kalimat Islami yang membuat user 

untuk lebih yakin bahwa user siap untuk memulai taaruf. Apabila user menekan 

tombol  maka user akan diarahkan kepada pengisian formulir taaruf. 

Penambahan background bermotif gelombang pada bagian bawah 

membuat tampilan setelah login/register menjadi lebih cantik dan ditambahkan 

warna pink pada bagian atas yang memudar ke arah putih ke arah bawah. Icon hati 

berpanah menunjukkan untuk membuat tampilan lebih menarik  

4. Biodata diri halaman 1 

 
Gambar 4.37 Tampilan biodata diri halaman 1 iterasi kedua 
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Pada Gambar 4.37 adalah tampilan biodata diri halaman 1. Perubahan 

yang terjadi pada iterasi kedua ini adalah adanya background bergelombang dan 

bentuk formulir yang tepi ujungnya sedikit menekuk. Background dengan pattern 

bergelombang akan menjadi ciri khas Qtaaruf untuk mempercantik tampilan 

formulir Qtaaruf. Pada Gambar 4.38 adalah tampilan biodata diri halaman 1 iterasi 

kedua yang diperbesar memiliki 11 pertanyaan yaitu nama lengkap, tanggal lahir, 

jenis kelamin, alamat email, nomor handphone, alamat tempat tinggal (KTP), 

pekerjaan, status pernikahan, penghasilan, izin menikah dan alamat domisili saat 

ini. Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5. 

 
Gambar 4.38 Tampilan biodata diri halaman 1 iterasi kedua diperbesar 

5. Biodata diri halaman 2 

Pada Gambar 4.39 adalah tampilan biodata diri halaman 2, masih sama 

dengan biodata diri halaman 1 yang memiliki background bergelombang berwarna 

pink yang mengarah ke arah putih dibuat agar user fokus pada formulir dan tidak 

fokus pada background dan bentuk formulir yang tepi ujungnya sedikit menekuk. 
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Background bergelombang akan menjadi ciri khas Qtaaruf untuk mempercantik 

tampilan formulir Qtaaruf.  

 
Gambar 4.39 Tampilan biodata diri halaman 2 iterasi kedua 

Pada Gambar 4.40 adalah sebagian tampilan biodata diri halaman 2 iterasi 

kedua yang diperbesar yang memiliki 5 pertanyaan yaitu tinggi badan, berat badan, 

golongan darah, merokok atau tidak, riwayat kesehatan. 

 
Gambar 4.40 Tampilan biodata diri halaman 2 iterasi kedua diperbesar 
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6. Biodata orang tua 

Pada Gambar 4.41 adalah tampilan biodata orang tua, masih sama dengan 

biodata diri halaman 1 dan 2 yang memiliki background bergelombang dan bentuk 

formulir yang tepi ujungnya sedikit menekuk. Background dengan pattern 

bergelombang akan menjadi ciri khas Qtaaruf untuk mempercantik tampilan 

formulir Qtaaruf. Pada Gambar 4.42 adalah tampilan biodata orang tua iterasi kedua 

yang diperbesar. 

 
Gambar 4.41 Tampilan biodata orang tua iterasi kedua 

 
Gambar 4.42 Tampilan biodata orang tua iterasi kedua diperbesar 



97 

 

7. Biodata diri halaman 3 

Pada Gambar 4.43 adalah tampilan biodata diri halaman 3, masih sama 

dengan biodata diri halaman 1, biodata diri halaman 2 dan biodata orang tua yang 

memiliki background pattern dan bentuk formulir yang tepi ujungnya sedikit 

menekuk. Background dengan pattern dengan motif bergelombang akan menjadi 

ciri khas Qtaaruf untuk mempercantik tampilan dan terlihat tidak kaku seperti pada 

iterasi pertama yang memiliki background polos pada formulir Qtaaruf. Pada 

Gambar 4.44 adalah tampilan biodata diri halaman 3 iterasi kedua yang diperbesar. 

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6. 

 
Gambar 4.43 Tampilan biodata diri halaman 3 iterasi kedua 
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Gambar 4.44 Tampilan biodata diri 3 iterasi kedua diperbesar 

8. Kriteria yang diharapkan 

 
Gambar 4.45 Tampilan kriteria yang diharapkan iterasi kedua diperbesar 

Pada Gambar 4.45 adalah tampilan kriteria harapan yang diharapkan 

iterasi kedua yang diperbesar. Pada Gambar 4.46 adalah tampilan kriteria yang 
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diharapkan, masih sama dengan biodata diri halaman 1, 2, 3 dan biodata orang tua 

yang memiliki background dan bentuk formulir yang tepi ujungnya sedikit 

menekuk. Background dengan pattern bergelombang akan menjadi ciri khas 

Qtaaruf untuk mempercantik tampilan formulir Qtaaruf. Selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 7. 

 
Gambar 4.46 Tampilan formulir kriteria yang diharapkan iterasi kedua 

9. Upload KTP dan foto diri 

Pada Gambar 4.47 adalah tampilan formulir halaman 3, masih sama 

dengan biodata diri halaman 1, 2, 3, biodata orang tua dan kriteria yang diharapkan 

memiliki background dan bentuk formulir yang tepi ujungnya sedikit menekuk. 

Background dengan pattern bergelombang akan menjadi ciri khas Qtaaruf untuk 

mempercantik tampilan formulir Qtaaruf. 
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Gambar 4.47 Tampilan upload KTP dan foto diri iterasi kedua 

Pada Gambar 4.48 adalah tampilan formulir halaman 3, masih sama 

dengan biodata diri halaman 1, 2, 3, biodata orang tua dan kriteria yang diharapkan 

memiliki background dan bentuk formulir yang tepi ujungnya sedikit menekuk. 

Background dengan pattern bergelombang akan menjadi ciri khas Qtaaruf untuk 

mempercantik tampilan formulir Qtaaruf. 

 
Gambar 4.48 Tampilan upload akte cerai iterasi kedua 

10. Tampilan menunggu hasil matchmaking 

Pada Gambar 4.49 adalah tampilan dimana user akan diminta untuk 

menunggu hasil matchmaking yang dilakukan oleh pihak Qtaaruf. User akan 

diberikan notifikasi via email apabila sudah menemukan calon pasangan taaruf. 

Pada user dashboard terlihat bahwa user masih harus menunggu, dengan 

menggunakan icon kaca pembesar bahwa user masih dicarikan pasangan dan 

ditambahkan dengan menambahkan beberapa kata-kata untuk memberitahu user 

bahwa formulir taaruf user sedang diproses matchmaking oleh pihak Qtaaruf. 
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Gambar 4.49 Tampilan menunggu hasil matchmaking iterasi kedua 

11. Tampilan notifikasi via email 

Pada Gambar 4.50 adalah tampilan notifikasi via email apabila user telah 

mendapatkan hasil matchmaking yang telah dilakukan oleh pihak Qtaaruf. User 

akan dimitna untuk melakukan login kembali untuk melihat calon yang ingin 

bertaaruf. Pada Gambar 4.51 adalah tampilan notifikasi via email iterasi kedua 

diperbesar. 

 
Gambar 4.50 Tampilan notifikasi via email iterasi kedua 

 
Gambar 4.51 Tampilan notifikasi via email iterasi kedua diperbesar 
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12. Tampilan dashboard user biodata diri 

Pada Gambar 4.52 adalah tampilan dashboard user biodata diri. Pada 

tampilan ini user dapat melihat-lihat biodata diri pada form yang sudah diisi 

sebelumnya. User dapat melihat biodata diri seperti jenis kelamin, domisili, tinggi 

badan, berat badan, usia, pekerjaan, status, nomor handphone, golongan darah, 

pendidikan terakhir. Adapun informasi pribadi lainnya yaitu visi pernikahan, ibadah 

sunnah, jamaah yang diikuti, perokok atau tidak, penghasilan, riwayat kesehatan. 

Selain biodata diri dan informasi pribadi ada juga informasi orang tua yaitu nama 

ayah, suku ayah, nama ibu, suku ibu dan alamat orang tua. 

 

Gambar 4.52 Tampilan dashboard user biodata diri 

Pada Gambar 4.52 menggunakan tampilan yang mirip dengan tampilan 

admin, hal ini dilakukan untuk membuat tampilan terlihat serasi dengan sisi admin. 
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13. Tampilan calon pasangan 

Pada Gambar 4.53 adalah tampilan calon pasangan yang didapatkan oleh 

user perempuan. User laki-laki ataupun perempuan akan mendapatkan satu calon 

pasangan, tetapi pihak perempuan yang akan mendapatkan terlebih dahulu formulir 

taaruf dari laki-laki, hal ini dikarenakan perempuan yang berhak untuk memilih 

menerima calon pasangan laki-laki ataupun menolak calon pasangan laki-laki yang 

akan ditaarufkan dengannya. 

 
Gambar 4.53 Tampilan calon pasangan 

14. Tampilan terima calon pasangan 

 
Gambar 4.54 Tampilan terima calon pasangan 
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Pada Gambar 4.54 adalah tampilan terima calon pasangan. Tampilan ini 

akan tampil apabila user dari pihak perempuan menerima calon pasangan laki-laki 

untuk bertaarufan dengannya. 

15. Tampilan menolak calon pasangan 

Pada Gambar 4.55 adalah tampilan menolak calon pasangan. Tampilan ini 

akan tampil apabila user dari pihak perempuan menolak user laki-laki yang akan 

ditaarufkan dengannya. Akan muncul sebuah pop up untuk meyakinkan user 

apakah benar user akan menolaknya atau tidak. 

 
Gambar 4.55 Tampilan menolak calon pasangan 

 
Gambar 4.56 Tampilan memberi alasan 
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Pada Gambar 4.56 adalah tampilan apabila user yakin untuk menolak 

calon pasangan laki-laki yang akan bertaarufan dengannya. User akan diminta 

untuk mengisi alasan user menolak calon pasangan yang ingin bertaarufan 

dengannya, alasan ini nantinya akan menjadi riwayat user. 

16. Tampilan riwayat pasangan yang menolak 

Pada Gambar 4.57 adalah tampilan riwayat pasangan yang menolak calon 

pasangan. Alasan yang diberikan pada Gambar 4.56 akan dimasukkan kedalam 

tampilan riwayat pasangan, hal ini dilakukan agar user yang menolak mengetahui 

berapa jumlah user menolak, tanggal berapa dan alasan menolak. Alasan menolak 

calon pasangan tidak akan muncul ditampilan user yang ditolak, dikarenakan agar 

user yang ditolak tidak mengetahui bahwa dirinya telah ditolak. 

 
Gambar 4.57 Tampilan riwayat pasangan yang menolak 

17. Tampilan mendapatkan izin merubah kriteria dan ubah kriteria 

Pada Gambar 4.58 adalah tampilan user mendapatkan izin untuk 

mengubah kriteria. Tampilan ini akan muncul apabila user menolak calon pasangan 

dari sisi perempuan atau laki-laki. User secara otomatis dicarikan kembali calon 

pasangan untuk bertaarufan apabila user menolak. Merubah kriteria tidak 
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diharuskan apabila user tidak ingin merubah kriteria calon pasangan yang 

dicarinya. Pada Gambar 4.59 adalah tampilan user dapat merubah kriteria. 

Tampilan ini akan muncul apabila user menekan tombol  pada Gambar 

4.58. User akan ditampilan kriteria yang lama pada saat user mengisi biodata 

kriteria calon yang diharapkan. Apabila user sudah yakin dengan kriteria barunya 

maka bisa menekan tombol  untuk merubah kriteria dan apabila sudah 

merubah kriteria, user tidak dapat merubah kriteria kembali dan diarahkan pada 

Gambar 4.49. 

 
Gambar 4.58 Tampilan mendapatkan izin merubah kriteria 

 
Gambar 4.59 Tampilan ubah kriteria 
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18. Tampilan ubah data user 

 
Gambar 4.60 Tampilan ubah data user 

Pada Gambar 4.60 adalah tampilan user data mengubah data pribadinya. 

Untuk mengubah data tidak diizinkan untuk mengubah seluruh datanya, tetapi 

hanya sebagian data yang bisa dirubah yaitu alamat tinggal saat ini, nomor 

handphone, pendidikan terakhir, ibadah sunnah, pekerjaan dan visi pernikahan. 

Merubah data hanya sebagian ditujunjukkan agar user tidak mengubah datanya 

setiap saat. Pada Gambar 4.61 adalah tampilan ubah data user lanjutan dari Gambar 

4.60. 

 
Gambar 4.61 Tampilan ubah data user (lanjutan) 
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4.2. Evaluasi 

Pada tahap ini akan dilakukan tahap evaluasi aplikasi sistem pendukung 

keputusan pemilihan pasangan hidup berbasis web dengan melakukan beberapa uji 

coba dan membandingkan hasil perhitungan manual menggunakan Excel, 

perhitungan Matlab dan hasil yang dihitung oleh aplikasi. Berikut adalah tahap 

evaluasi aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan pasangan hidup berbasis 

web dengan mengambil beberapa case dari laki-laki nomor 1 dan perempuan nomor 

122 mencari dengan kriteria calon yang diharapkan dengan calon yang didapatkan 

berdasarkan banyak kesamaan seperti pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Kesamaan kriteria 

Nama 

Kriteria yang 

diharapkan Nama 

Calon 

Kriteria diri 
Banyak 

kesamaan 

kriteria 
U TB BB P U TB BB P 

L
ak

i 
la

k
i 

n
o
.1

 

R
em

aj
a 

P
en

d
ek

 

K
u
ru

s 
&

 B
er

is
i 

R
en

d
ah

 &
 S

ed
an

g
 

Peremp

uan 

no.37 

Remaja Tinggi Kurus Rendah & 

Sedang 3 

Peremp

uan 

no.6 

Remaja Pendek Kurus & 

Berisi 

Rendah & 

Sedang 4 

Peremp

uan 

no.192 

Tua Tinggi Kurus & 

Berisi 

Rendah 

2 

Peremp

uan 

no.176 

Remaja 

& 

Dewasa 

Tinggi Gemuk Rendah & 

Sedang 2 

P
er

em
p
u
an

 n
o
.1

2
2
 

D
ew

as
a 

&
 T

u
a 

S
ed

an
g
 &

 T
in

g
g
i 

K
u
ru

s 
&

 B
er

is
i 

R
en

d
ah

 &
 S

ed
an

g
 Laki-

laki 

no.14 

Dewasa 

& Tua 

Pendek 

& 

Sedang 

Kurus & 

Berisi 

Sedang 

Tinggi 4 

Laki-

laki 

no.79 

Remaja 

& 

Dewasa 

Tinggi Kurus & 

Berisi 

Rendah & 

Sedang 4 
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Untuk sampel laki-laki no.1 dengan perempuan no.37 penegasan (defuzzy) 

dicocokan dengan menggunakan hasil perhitungan Matlab. Pengambilan banyak 

sampel mengambil setiap 1 nilai dari batas bawah bentuk himpunan yang terbentuk 

hingga batas atas. 

Tabel 4.7 Penegasan (defuzzy) sampel perempuan no.37 

Perempuan no.37 

zj µ zj x µ z* 

56 0.066667 3.733333 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

57 0.133333 7.6 

58 0.2 11.6 

59 0.266667 15.73333 

60 0.333333 20 

61 0.4 24.4 

62 0.466667 28.93333 

63 0.5 31.5 

64 0.5 32 

65 0.5 32.5 

66 0.5 33 

67 0.5 33.5 

68 0.5 34 

69 0.5 34.5 

70 0.5 35 

71 0.5 35.5 

72 0.5 36 

73 0.5 36.5 

74 0.5 37 

75 0.5 37.5 

76 0.5 38 

77 0.5 38.5 

78 0.5 39 

79 0.5 39.5 

80 0.5 40 

81 0.4 32.4 

82 0.3 24.6 

83 0.2 16.6 

84 0.1 8.4 

85 0 0 

  11.86667 837.5 70.57584 
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Dari hasil perhitungan manual menggunakan Excel pada Tabel 4.7 terlihat 

bahwa z* (titik pusat) atau hasil penegasan (defuzzy) memiliki nilai 70.57584, 

apabila dibandingkan dengan hasil Matlab pada Gambar 4.62 memiliki z* (titik 

pusat) . 

 
Gambar 4.62 Hasil perhitungan Matlab sampel perempuan no.37 

Dari Tabel 4.7 dan Gambar 4.62 terlihat bahwa hasil perhitungan 

menggunakan Excel adalah 70.57584 dan hasil perhitungan menggunakan Matlab 

adalah 70.6. Pada Gambar 4.63 adalah hasil perhitungan menggunakan aplikasi 

terlihat bahwa tingkat kecocokannya adalah 69.58.  

 
Gambar 4.63 Hasil perhitungan aplikasi sampel perempuan no.37 
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Untuk sampel laki-laki no.1 dengan perempuan no.6 penegasan (defuzzy) 

dicocokan menggunakan hasil perhitungan menggunakan Matlab. Pengambilan 

banyak sampel mengambil setiap 1 nilai dari batas bawah bentuk himpunan yang 

terbentuk hingga batas atas. 

Tabel 4.8 Penegasan (defuzzy) sampel perempuan no.6 

Perempuan no.6 

zj µ zj x µ z* 

56 0.066667 3.733333 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

57 0.133333 7.6 

58 0.2 11.6 

59 0.266667 15.73333 

60 0.333333 20 

61 0.4 24.4 

62 0.466667 28.93333 

63 0.533333 33.6 

64 0.6 38.4 

65 0.666667 43.33333 

66 0.733333 48.4 

67 0.8 53.6 

68 0.866667 58.93333 

69 0.933333 64.4 

70 1 70 

71 1 71 

72 1 72 

73 1 73 

74 1 74 

75 1 75 

76 0.9 68.4 

77 0.8 61.6 

78 0.7 54.6 

79 0.6 47.4 

80 0.5 40 

81 0.4 32.4 

82 0.3 24.6 

83 0.2 16.6 

84 0.1 8.4 

85 0 0 

  17.5 1241.667 70.95238 
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Dari hasil perhitungan manual menggunakan Excel pada Tabel 4.8 terlihat 

bahwa z* (titik pusat) atau hasil penegasan (defuzzy) memiliki nilai 70.95238, 

apabila dibandingkan dengan hasil Matlab pada Gambar 4.64 memiliki z* (titik 

pusat) . 

 
Gambar 4.64 Hasil perhitungan Matlab sampel perempuan no.6 

Dari Tabel 4.8 dan Gambar 4.64 terlihat bahwa hasil perhitungan 

menggunakan Excel adalah 70.95238 dan hasil perhitungan menggunakan Matlab 

adalah 71. Pada Gambar 4.65 adalah hasil perhitungan menggunakan aplikasi 

terlihat bahwa tingkat kecocokannya adalah 78.75. 

 
Gambar 4.65 Hasil perhitungan aplikasi sampel perempuan no.6 
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Untuk sampel perempuan no.37 penegasan (defuzzy) dicocokan 

menggunakan Matlab. Pengambilan banyak sampel mengambil setiap 1 nilai dari 

batas bawah bentuk himpunan yang terbentuk hingga batas atas. 

Tabel 4.9 Penegasan (defuzzy) sampel perempuan no.192 

Perempuan 192 

zj µ zj x µ z* 

31 0.066667 2.066667   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 0.133333 4.266667 

33 0.2 6.6 

34 0.266667 9.066667 

35 0.323529 11.32353 

36 0.323529 11.64706 

37 0.323529 11.97059 

38 0.323529 12.29412 

39 0.323529 12.61765 

40 0.323529 12.94118 

41 0.323529 13.26471 

42 0.323529 13.58824 

43 0.323529 13.91176 

44 0.323529 14.23529 

45 0.323529 14.55882 

46 0.323529 14.88235 

47 0.323529 15.20588 

48 0.323529 15.52941 

49 0.323529 15.85294 

50 0.323529 16.17647 

51 0.323529 16.5 

52 0.323529 16.82353 

53 0.323529 17.14706 

54 0.323529 17.47059 

55 0.323529 17.79412 

56 0.323529 18.11765 

57 0.323529 18.44118 

58 0.323529 18.76471 

59 0.323529 19.08824 

60 0.333333 20 

61 0.4 24.4 

62 0.466667 28.93333 

63 0.533333 33.6 
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Perempuan 192 

zj µ zj x µ z* 

64 0.59375 38   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

65 0.59375 38.59375 

66 0.59375 39.1875 

67 0.59375 39.78125 

68 0.59375 40.375 

69 0.59375 40.96875 

70 0.59375 41.5625 

71 0.59375 42.15625 

72 0.59375 42.75 

73 0.59375 43.34375 

74 0.59375 43.9375 

75 0.59375 44.53125 

76 0.59375 45.125 

77 0.59375 45.71875 

78 0.59375 46.3125 

79 0.59375 46.90625 

80 0.5 40 

81 0.4 32.4 

82 0.3 24.6 

83 0.2 16.6 

84 0.1 8.4 

85 0 0 

  21.48824 1310.33 60.97897 

 

Dari hasil perhitungan manual menggunakan Excel pada Tabel 4.9 terlihat 

bahwa z* (titik pusat) memiliki nilai 60.97897, apabila dibandingkan dengan hasil 

Matlab pada Gambar 4.66 memiliki z* (titik pusat) . 

 
Gambar 4.66 Hasil perhitungan Matlab sampel perempuan no.192 

Dari Tabel 4.9 dan Gambar 4.66 terlihat bahwa hasil perhitungan 

menggunakan Excel adalah 60.97897 dan perhitungan menggunakan Matlab adalah 
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61. Pada Gambar 4.67 adalah hasil perhitungan menggunakan aplikasi terlihat 

bahwa tingkat kecocokannya adalah 58.81. 

 
Gambar 4.67 Hasil perhitungan aplikasi sampel perempuan no.192 

Untuk sampel perempuan no.176 penegasan (defuzzy) dicocokan 

menggunakan Matlab. Pengambilan banyak sampel mengambil setiap 1 nilai dari 

batas bawah bentuk himpunan yang terbentuk hingga batas atas. 

Tabel 4.10 Penegasan (defuzzy) sampel perempuan no.176 

Perempuan no.176 

zj µ zj x µ z* 

56 0.066667 3.733333   

57 0.133333 7.6   

58 0.2 11.6   

59 0.266667 15.73333   

60 0.333333 20   

61 0.4 24.4   

62 0.466667 28.93333   

63 0.533333 33.6   

64 0.6 38.4   
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Perempuan no.176 

zj µ zj x µ z* 

65 0.666667 43.33333   

66 0.720588 47.55882   

67 0.720588 48.27941   

68 0.720588 49   

69 0.720588 49.72059   

70 0.720588 50.44118   

71 0.720588 51.16176   

72 0.720588 51.88235   

73 0.720588 52.60294   

74 0.720588 53.32353   

75 0.720588 54.04412   

76 0.720588 54.76471   

77 0.720588 55.48529   

78 0.7 54.6   

79 0.6 47.4   

80 0.5 40   

81 0.4 32.4   

82 0.3 24.6   

83 0.2 16.6   

84 0.1 8.4   

85 0 0   

  15.11373 1069.598 70.76998 

 

Dari hasil perhitungan manual menggunakan Excel pada Tabel 4.10 

terlihat bahwa z* (titik pusat) memiliki nilai 70.76998, apabila dibandingkan 

dengan hasil Matlab pada Gambar 4.68 memiliki z* (titik pusat) 

. 

 
Gambar 4.68 Hasil perhitungan Matlab sampel perempuan no.176 

Dari Tabel 4.10 dan Gambar 4.68 terlihat bahwa hasil perhitungan 

menggunakan Excel adalah 70.76998 dan perhitungan menggunakan Matlab adalah 
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70.8. Pada Gambar 4.69 adalah hasil perhitungan menggunakan aplikasi terlihat 

bahwa tingkat kecocokannya adalah 70.72. 

 
Gambar 4.69 Hasil perhitungan aplikasi sampel perempuan no.176 

Untuk sampel perempuan no.176 penegasan (defuzzy) dicocokan 

menggunakan Matlab. Pengambilan banyak sampel mengambil setiap 1 nilai dari 

batas bawah bentuk himpunan yang terbentuk hingga batas atas. 

Tabel 4.11 Penegasan (defuzzy) sampel laki-laki no.14 

Laki-laki no.14 

zj µ zj x µ z* 

56 0.066667 3.733333 
  

  

  

  

  

  

57 0.133333 7.6 

58 0.2 11.6 

59 0.266667 15.73333 

60 0.333333 20 

61 0.4 24.4 
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Laki-laki no.14 

zj µ zj x µ z* 

62 0.466667 28.93333 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

63 0.533333 33.6 

64 0.6 38.4 

65 0.666667 43.33333 

66 0.698563 46.10516 

67 0.698563 46.80373 

68 0.698563 47.50229 

69 0.698563 48.20085 

70 0.698563 48.89942 

71 0.698563 49.59798 

72 0.698563 50.29654 

73 0.698563 50.99511 

74 0.698563 51.69367 

75 0.698563 52.39223 

76 0.698563 53.0908 

77 0.698563 53.78936 

78 0.698563 54.48792 

79 0.6 47.4 

80 0.5 40 

81 0.4 32.4 

82 0.3 24.6 

83 0.3 24.9 

84 0.3 25.2 

85 0.3 25.5 

86 0.3 25.8 

87 0.3 26.1 

88 0.3 26.4 

89 0.3 26.7 

90 0.3 27 

91 0.3 27.3 

92 0.3 27.6 

93 0.3 27.9 

94 0.3 28.2 

95 0.3 28.5 

96 0.3 28.8 

97 0.3 29.1 

98 0.3 29.4 

99 0.3 29.7 

100 0.3 30 

  19.94799 1519.688 76.18254 
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Dari hasil perhitungan manual menggunakan Excel pada Tabel 4.10 

terlihat bahwa z* (titik pusat) memiliki nilai 76.18254, apabila dibandingkan 

dengan hasil Matlab pada Gambar 4.70 memiliki z* (titik pusat) 

. 

 
Gambar 4.70 Hasil perhitungan Matlab sampel laki-laki no.14 

Dari Tabel 4.10 dan Gambar 4.70 terlihat bahwa hasil perhitungannya 

adalah 76.18254 dan 76.2. Pada Gambar 4.71 adalah hasil perhitungan 

menggunakan aplikasi terlihat bahwa tingkat kecocokannya adalah 74.17. 

 
Gambar 4.71 Hasil perhitungan aplikasi sampel laki-laki no.14 
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Untuk sampel laki-laki no.1 dengan perempuan no.6 penegasan (defuzzy) 

dicocokan menggunakan hasil perhitungan Matlab. Pengambilan banyak sampel 

mengambil setiap 1 nilai dari batas bawah bentuk himpunan yang terbentuk hingga 

batas atas. 

Tabel 4.12 Penegasan (defuzzy) sampel laki-laki no.79 

Laki-laki no.79 

zj µ zj x µ z* 

56 0.066667 3.733333 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

57 0.133333 7.6 

58 0.2 11.6 

59 0.266667 15.73333 

60 0.333333 20 

61 0.4 24.4 

62 0.466667 28.93333 

63 0.533333 33.6 

64 0.6 38.4 

65 0.666667 43.33333 

66 0.720588 47.55882 

67 0.720588 48.27941 

68 0.720588 49 

69 0.720588 49.72059 

70 0.720588 50.44118 

71 0.720588 51.16176 

72 0.720588 51.88235 

73 0.720588 52.60294 

74 0.720588 53.32353 

75 0.720588 54.04412 

76 0.720588 54.76471 

77 0.720588 55.48529 

78 0.7 54.6 

79 0.6 47.4 

80 0.5 40 

81 0.4 32.4 

82 0.3 24.6 

83 0.2 16.6 

84 0.1 8.4 

85 0 0 

  15.11373 1069.598 70.76998 
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Dari hasil perhitungan manual menggunakan Excel pada Tabel 4.12 

terlihat bahwa z* (titik pusat) memiliki nilai 70.76998, apabila dibandingkan 

dengan hasil Matlab pada Gambar 4.72 memiliki z* (titik pusat) 

. 

 
Gambar 4.72 Hasil perhitungan Matlab sampel laki-laki no.79 

Dari Tabel 4.12 dan Gambar 4.72 terlihat bahwa hasil perhitungan 

menggunakan Excel adalah 70.76998 dan hasil perhitungan menggunakan Matlab 

adalah 70.8. Pada Gambar 4.73 adalah hasil perhitungan menggunakan aplikasi 

terlihat bahwa tingkat kecocokannya adalah 69.27. 

 
Gambar 4.73 Hasil perhitungan aplikasi sampel laki-laki no.79 
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Dari hasil evaluasi akan dibandingkan antara perhitungan menggunakan 

Excel, perhitungan menggunakan Matlab dan perhitungan dari aplikasi. Pada Tabel 

4.13 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara hasil perhitungan manual 

menggunakan Excel, perhitungan Matlab dan hasil yang dikeluarkan oleh aplikasi. 

Perbedaan perhitungan antara Excel, Matlab dengan aplikasi terlihat 1 angka ke 

bawah atau 1 angka ke atas dari hasil Excel ataupun Matlab. Hal ini dikarenakan 

aplikasi memiliki pembulatan yang otomatis ke bawah atau pembulatan ke atas, 

sehingga ada perbedaan angka ke bawah atau ke atas dari hasil perhitungan Excel 

dan perhitungan Matlab. 

Tabel 4.13 Evaluasi perhitungan fuzzy 

No Id user Id calon 
Perhitungan 

Excel 

Perhitungan 

Matlab 

Perhitungan 

aplikasi 

Tingkat 

kecocokan 

1 

Laki-laki 

no.1 

Perempuan 

no. 37 

70.57584 70.6 69.58 Cocok 

2 Perempuan 

no.6 

70.95238 71 78.75 Cocok 

3 Perempuan 

no.192 

58.92607268 61 58.81 Cocok 

4 Perempuan 

no.176 

70.76997924 70.8 70.72 Cocok 

5 

Perempuan 

no.122 

Laki-laki 

no.14 

76.182544 76.2 74.17 Cocok 

6 Laki-laki 

no.79 

70.76997924 70.8 69.27 Cocok 

 

Aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan pasangan hidup berbasis 

web telah teruji dapat menghasilkan keluaran matchmaking yang sesuai satu sama 

lain apabila kriteria yang dicari memiliki kesamaan. 
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Pada Gambar 4.74 menunjukkan bahwa user Anugrah mencari calon 

taarufan yang memiliki kriteria yang seperti Clarissa dan hasil matchmaking pada 

Gambar 4.75 menunjukkan bahwa Clarissa cocok dengan kriteria yang diharapkan 

oleh Anugrah. 

 
Gambar 4.74 Tampilan biodata singkat user Anugrah 

 
Gambar 4.75 Tampilan hasil matchmaking user Anugrah 

Pada Gambar 4.76 menunjukkan bahwa user Clarissa mencari kriteria 

yang seperti Anugrah dan hasil matchmaking pada Gambar 4.77 menunjukkan 

bahwa Anugrah cocok dengan kriteria yang diinginkan oleh Clarissa.  
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Gambar 4.76 Tampilan biodata singkat user Clarissa 

 
Gambar 4.77 Tampilan hasil matchmaking user Clarissa 

Pada hasil ini menunjukkan bahwa apabila user laki-laki atau user 

perempuan mencari kriteria yang saling sesuai dengan calon maka aplikasi sistem 

pendukung pemilihan pasangan hidup berbasis web dapat menghasilkan 

matchmaking yang saling muncul. 

Adapun evaluasi terhadap fungsi aplikasi seperti melakukan login, 

register, mengisi biodata diri, biodata orang tua, memasukkan kriteria yang 

diharapkan, upload KTP, foto diri, akte cerai, user dapat melihat biodata diri, 
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mendapatkan calon pasangan taaruf, melihat riwayat pasangan user, ubah kriteria 

calon yang diharapkan oleh user seperti pada tabel Tabel 4.14. Tabel evaluasi 

fungsi aplikasi memiliki tujuan, input dan output yang diharapkan user untuk 

memudahkan memahami isi dari tabel. 

Tabel 4.14 Evaluasi fungsi aplikasi 

No Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 

1 Melakukan 

login 

Email dan password Berhasil masuk ke 

form 

2 Melakukan 

register 

Nama lengkap, email, password, 

confirm password 

Berhasil membuat 

akun 

3 Memasukkan 

biodata diri 

halaman 1 

Tanggal lahir, jenis kelamin, no. 

handphone, alamat tempat tinggal, 

pekerjaan, status pernikahan, 

penghasilan, izin menikah, alamat 

tinggal saat ini 

Data biodata diri 

berhasil disimpan 

4 Memasukkan 

biodata diri 

halaman 2 

Tinggi badan, berat badan, 

golongan darah, merokok atau 

tidak, riwayat kesehatan 

Data biodata diri 

berhasil disimpan 

5 Memasukkan 

biodata orang 

tua 

Nama ayah, suku ayah, nama ibu, 

suku ibu, alamat orang tua 

Data biodata orang 

tua berhasil 

disimpan 

6 Memasukkan 

biodata diri 

halaman 3 

Pendidikan terakhir, keahlian 

khusus, jamaah yang diikuti, 

deskripsi diri, visi pernikahan, 

rumah tangga yang diinginkan 

Data biodata diri 

berhasil disimpan 

7 Memasukkan 

kriteria yang 

diharapkan 

kategori umur calon pasangan, 

kategori tinggi badan calon 

pasangan, apakah menerima calon 

pasangan yang merokok atau tidak, 

Data kriteria yang 

diharapkan berhasil 

disimpan 
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No Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 

rata-rata pengsilan calon pasangan, 

penting atau tidak suku calon 

pasangan, kateori berat badan calon 

pasangan, status pasangan, 

ceritakan karakter calon pasangan 

yang diinginkan 

8 Mengunggah 

KTP, foto diri 

dan akte cerai 

KTP, foto dan akte cerai (apabila 

status pernikahan pernah menikah) 

Data pendukung 

berhasil disimpan 

9 Menampilkan 

3 rekomendasi 

calon pasangan 

Memilih menu match dan menekan 

nama user 

Data user, data 3 

rekomendasi calon 

pasangan 

10 User dapat 

melihat 

biodata diri 

Biodata diri halaman 1, 2, 3 dan 

biodata orang tua 

Menampilkan 

biodata diri 

11 Mendapatkan 

calon pasangan 

taaruf 

Admin menekan tombol taarufkan Menampilkan 

calon pasangan 

taaruf di sisi user 

12 Melihat 

riwayat 

pasangan 

Memilih menu riwayat pasangan 

pada sidebar user 

Menampilkan 

riwayat pasangan 

user 

13 Ubah kriteria 

calon yang 

diharapkan 

Menekan tombol ubah kriteria  Mengubah kriteria 

calon yang 

diharapkan 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi aplikasi sistem pendukung 

keputusan pemilihan pasangan hidup berbasis web dapat menghasilkan 3 

rekomendasi calon pasangan untuk membantu pihak Qtaaruf dan ustaz untuk 

menentukan calon taaruf. Aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan 

pasangan hidup berbasis web menggunakan 5 kriteria yaitu umur, tinggi badan, 

berat badan, penghasilan dan suku (sebagai filter) dan metode logika fuzzy metode 

mamdani untuk membantu menghasilkan 3 rekomendasi calon pasangan. 

Aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan pasangan hidup berbasis 

web ini sudah diuji dengan menggunakan perhitungan manual menggunakan Excel 

dan Matlab. Hasil uji coba pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa 83.3 % memiliki 

nilai yang tidak berbeda jauh dengan hasil uji coba perhitungan manual 

menggunakan Excel dan Matlab, maka hasil uji coba tersebut menunjukkan 

kategori yang sama. 

5.2. Saran 

Aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan pasangan hidup berbasis 

web ini dapat dikembangkan kembali dari sisi menghitung nilai fuzzy, sehingga 

aplikasi dapat lebih baik mengetahui kapan grafik akan naik, turun atau datar dan 

memiliki hasil nilai fuzzy yang lebih tepat dengan hasil perhitungan menggunakan 

Excel ataupun Matlab. 
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