
 

 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Cosplay. Sebuah kata yang pastinya tidak asing didengar oleh para Otaku 

(pecinta anime dan manga). Melalui cosplay, kita dapat berubah menjadi berbagai 

macam karakter fiksi yang disukai. Orang yang melakukan cosplay disebut 

Cosplayer. Pada mulanya cosplay menimbulkan banyak kontroversi, tapi seiring 

berjalannya dengan waktu, penggemar cosplay dan cosplayer sekarang sudah 

menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, Cosplay dapat kita jumpai pada 

acara-acara kebudayaan jepang ataupun acara pameran mainan dan figure. 

Ketika ingin membuat kostum untuk cosplay, terutama untuk cosplayer 

pemula yang masih belum mengerti cara pemilihan karakter fiksi yang sesuai 

dengan dirinya ataupun jika cosplay yang dipilih akan digunakan untuk mengikuti 

suatu perlombaan, hal yang harus diperhatikan adalah tingkat kemiripan karakter 

fiksi dengan kriteria fisik serta kemampuan keuangan si cosplayer. Bagaimana jika 

keuangan yang dimiliki tidak sesuai dengan karakter yang diinginkan? Atau 

kriteria fisik si cosplayer tidak sesuai dengan karakter tersebut? Memang cukup 

kompleks masalah untuk membuat kostum untuk cosplay ini, namun jika semua 

telah direncanakan terlebih dahulu maka permasalahan ini dapat teratasi. 

Dari uraian di atas terlihat bahwa memilih karakter untuk cosplay butuh 

perencanaan yang matang. Karena apabila terjadi kesalahan, mungkin biaya yang 

dikeluarkan bisa bertambah banyak serta membutuhkan waktu yang lebih banyak 

lagi untuk membuat kostum baru. Misalnya, perencanaan dalam memilih karakter 

cosplay sesuai keinginan dan kemampuan. Banyak cosplayer pemula memilih 

karakter yang tidak sesuai dengan kepribadian maupun bentuk tubuhnya dalam 

membuat cosplay. Sehingga tanpa disadari, adanya kemungkinan biaya yang 

dikeluarkan lebih besar dari yang seharusnya serta membutuhkan lebih banyak 

waktu untuk pembuatan kostum cosplay yang baru. 
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Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan dalam 

memilih karakter fiksi yang akan dijadikan cosplay sesuai dengan bentuk tubuh 

dan biaya yang dimiliki seseorang. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

penulis tertarik untuk membuat “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan 

Karakter Untuk Cosplay Menggunakan Metode Fuzzy Tahani” guna memberikan 

fasilitas seperti membantu para pengambil keputusan untuk mendapatkan karakter 

sesuai dengan kriteria fisik dan biaya yang dimiliki. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas 

maka dapat dirumuskan suatu permasalahan: 

a. Apakah sistem ini dapat membantu pengambil keputusan untuk 

menentukan karakter yang sesuai dengan kriteria fisik dan biaya yang 

dimiliki?  

b. Bagaimana membantu user untuk menentukan karakter untuk cosplay 

yang sesuai dengan kriteria fisik dan biaya yang dimiliki? 

c. Bagaimana menggunakan Fuzzy Tahani dalam proses pemilihan karakter 

untuk cosplay? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sistem hanya menentukan jenis karakter cosplay berdasarkan data fisik 

dan batasan biaya dari user. 

b. Data karakter fiksi serta ketentuan biaya periode 2015. 

c. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan karakter untuk cosplay adalah 

tinggi badan, berat badan, warna kulit, usia serta perkiraan harga cosplay 

secara keseluruhan (pembuatan kostum dan aksesoris). 

d. Penelitian lebih difokuskan untuk pria saja. 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Masyarakat awam yang ingin masuk ke dunia cosplay atau sekedar ingin 

mengetahui dunia cosplay, sistem ini diharapkan bisa menjadi acuan 

dalam memilih karakter sesuai dengan kriteria fisiknya agar lebih efisien 

dan efektif baik waktu maupun biaya. 

b. Masyarakat ilmiah, sistem ini dapat dijadikan acuan bahan pembelajaran 

atau penelitian dimasa yang akan datang dalam bidang yang sama. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dalam pembuatan sistem ini adalah: 

a. Bagi Penulis: 

1) Menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam memahami metode 

Fuzzy Tahani.  

2) Menerapkan aplikasi yang dibuat agar dapat berguna dan dipakai oleh 

masyarakat luas, terutama untuk kalangan komunitas cosplay.  

b. Bagi Masyarakat Ilmiah: 

1) Dapat memberikan kemandirian pada pengguna dalam pemilihan 

karakter. 

2) Dapat memberikan pemahaman lebih jauh tentang kriteria fisik dan 

tipe cosplay seperti apa yang tepat untuk dirinya. 

 

1.6  Luaran yang Diharapkan 

Luaran yang diharapkan agar penelitian ini dapat menghasilkan sebuah 

aplikasi sistem pendukung keputusan yang mampu membantu pembelajaran dan 

pengenalan dalam memilih karakter untuk cosplay sesuai dengan kriteria fisik dan 

biaya yang dipilih user.  
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1.7  Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan skripsi ini telah di bagi menjadi beberapa bab 

dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan ini 

sebagai berikut. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai latar belakang 

masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dari berbagai sumber yang 

digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang proses penelitian yang berisi kerangka pikir, metode 

penelitian, tempat penelitian serta jadwal penelitian yang dilakukan 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang hasil analisa saat perancangan sistem 

yang terdiri dari pemodelan dengan use case, activity, seques, dan class, 

serta perancangan aplikasi. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini adalah bagian penutup yang berisi mengenai uraian hasil 

kesimpulan dari pembahasan dan hasil yang ada serta saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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