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BAB 1

PENDAHULUAN

1..1 Latar Belakang Masalah

PD. Garsel Shoes adalah perusahaan dagang yang aktivitas bisnisnya

melakukan penjualan produk ke konsumen dan pembelian ke supplier. Pembelian

barang diawali dengan pembuatan purchasing order ( P.O ) oleh bagian

pembelian. Penentuan jumlah pemesanan barang dalam jumlah yang tepat

merupakan sesuatu yang diperlukan oleh perusahaan, tetapi dalam

pelaksanaannya tidak mudah karena banyak faktor yang mempengaruhinya

diantaranya jumlah penjualan dan persediaan saat ini. Kalau jumlah pemesanan

barang terlalu banyak atau terlalu sedikit akibatnya berpengaruh pada pemenuhan

permintaan konsumen. Salah satu cara yang dapat  digunakan dalam memprediksi

jumlah pemesanan barang adalah penerapan logika fuzzy. Dalam perhitungan

logika fuzzy metode yang digunakan adalah  metode Fuzzy Sugeno untuk

menentukan jumlah pemesanan barang berdasarkan data persediaan dan

penjualan. Alasan memilih metode Fuzzy Sugeno karena penalaran dengan

metode Sugeno output ( konsekuen ) sistem tidak berupa himpunan fuzzy,

melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Metode ini diperkenalkan

oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. 

Sistem pendukung keputusan penentuan jumlah pemesanan barang pernah

dibuat dalam jurnal STT Garut (ditulis oleh Asep Abdul Wahid, Andri Ikhwana,

dan Partono ) tetapi masih bersifat umum, sedangkan kebutuhan di PD. Garsel

Shoes harus lebih spesifik yaitu warna dan ukuran produknya. 

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik menyusun tugas akhir dengan

tema sistem pendukung keputusan dan logika fuzzy ini dengan judul :

“ SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN JUMLAH

PEMESANAN BARANG MENGGUNAKAN METODE FUZZY SUGENO

STUDI KASUS : PD. GARSEL SHOES BANDUNG  “
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1..2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, terdapat

beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mengimplementasikan Logika Fuzzy Metode Sugeno

untuk sistem pendukung keputusan penentuan jumlah pemesanan

barang.

2. Bagaiamana merancang sistem pendukung keputusan dalam

menentukan jumlah pemesanan barang

2.3 Batasan Masalah

Adapun batasan dalam merancang sistem pendukung keputusan penentuan

jumlah pemesanan barang adalah sebagai berikut :  

1. Data yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan jumlah

pemesanan barang adalah data penjualan dan data persediaan saat

ini. 

2. Metode yang digunakan adalah Logika Fuzzy Metode Sugeno. 

3. Aplikasi yang dibuat hanya sebatas implementasi dari sebuah

metode untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan dapat

menjadi sebuah aplikasi pendukung untuk pengambilan keputusan

dalam menentukan jumlah pemesanan barang. 

4. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Borland Delphi 5.0

dan database menggunakan MySQL versi 5.1.36.

4.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menerapkan Logika Fuzzy Metode Sugeno untuk penentuan

jumlah pemesanan barang.

2. Merancang aplikasi sistem pendukung keputusan penentuan

jumlah pemesanan barang.
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2.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan laporan tugas

akhir ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan laporan

tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari berbagai

literatur yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, situs internet. 

2. Studi Lapangan

a. Metode Wawancara

Wawancara yang dilakukan kepada bagian pembelian di PD.

Garsel Shoes untuk mencari informasi tentang sistem yang sedang

berjalan, serta kebutuhan dari pengguna.

b. Observasi

Metode Observasi adalah cara mengamati objek penelitian untuk

mempelajari tentang kebutuhan objek penelitian tersebut

sehingga aplikasi yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan

pengguna yang bersangkutan. Observasi dilakukan dengan

mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung di PD.

Garsel Shoes berupa data penjualan, data persediaan dan data

pendukung lainnya. 

1.5.2 Metode Pembangunan Sistem

Metode pembangunan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah

metode Waterfall. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan kepada
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perkembangan software yang sistematik dan sekuensial. Metode Waterfall

dimodelkan setelah siklus rekayasa konvensional, model sekuensia llinier dengan

aktivitas – aktivitas yang dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1. 1 MetodeWaterfall

Adapun tahap - tahap pengembangan yang digunakan berdasarkan pada

metode waterfall adalah sebagai berikut :

a. Analisis dan definisi persyaratan

Dalam tahap ini pelayanan, batasan, dan tujuan sistem ditentukan

melalui konsultasi dengan user sistem. Persyaratan ini kemudian

didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem. 

b. Perancangan sistem dan perangkat lunak

Proses perancangan sistem membagi persyaratan dalam sistem

perangkat keras atau perangkat lunak. Kegiatan ini menentukan

arsitektur sistem secara keseluruhan. Perancangan perangkat lunak
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melibatkan identifikasi dan deskripsi abstraksi sistem perangkat lunak

yang mendasar dan hubungan-hubungannya.

c. Implementasi dan pengujian unit

Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai

serangkaian program atau unit program. Pengujian unit melibatkan

verifikasi bahwa setiap unit telah memenuhi spesifikasinya. 

d. Integrasi dan pengujian sistem

Unit program atau program individual diintegrasikan dan diuji sebagai

sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa persyaratan sistem telah

terpenuhi. Setelah pengujian sistem, perangkat lunak diberikan ke

user. 

e. Operasi dan pemeliharaan

Perangkat lunak yang sudah digunakan user pasti akan mengalami

perubahan yang disebabkan baik karena mengalami kesalahan karena

perangkat lunak menyesuaikan dengan lingkungan ( periperal atau

system operasi ) baru atau karena user membutuhkan perkembangan

fungsional.

Keunggulan metode Waterfall
 Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh

pelaksanaannya secara bertahap. Sehingga tidak terfokus pada tahapan

tertentu.

 Dokumen pengembangan sistem lebih baik, karena setiap fase harus

terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi

setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu.

 Metode ini masih lebih baik digunakan walaupun sudah tergolong kuno. 

 Cocok digunakan untuk produk software yang sudah jelas kebutuhannya di

awal, sehingga minim kesalahannya. 

Kelemahan metode Waterfall
 Diperlukan manajemen yang baik, karena proses pengembangan tidak

dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk.



6

 Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak

awal pengembangan yang berakibat pada tahapan selanjutnya. 

 User sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat

mengakomodasi hal yang masih belum pasti pada saat awal

pengembangan.

 User harus sabar, karena pembuatan perangkat lunak akan dimulai ketika

tahap desain sudah selesai. Sedangkan pada tahap sebelum desain bisa

memakan waktu yang lama.

 Pada kenyataannya, jarang mengikuti urutan sekuensial seperti pada teori.

Iterasi sering terjadi menyebabkan masalah baru.

 Adanya waktu menganggur bagi pengembang, karena harus menunggu

anggota tim proyek lainnya menuntaskan pekerjaannya. 

e..6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian menggunakan kerangka penulisan

yang disusun sebagai berikut :

BAB I     PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika

penulisan laporan skripsi.

BAB II    LANDASAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori pendukung dan digunakan dalam

penelitian.

BAB III  ANALISIS SISTEM

Bab ini  membahas analisis sistem yang sedang berjalan yang berisi

identifikasi masalah dan cara kerja sistem.

BAB IV   PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas mengenai tahapan perancangan sistem yaitu

perancangan basis data dan perancangan antarmuka.



7

BAB V    IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Pada bab ini membahas impelementasi sistem yang telah dirancang.

BAB VI  PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap sistem yang telah

dirancang, terutama kekurangan yang ditemukan dalam sistem


