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ABSTRAK 

 

PT. Saka Mitra Usaha adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang 

jasa Outsourcing Manajemen Sumber Daya Manusia. Didirikan oleh para 

profesional yang berpengalaman, kompeten dan memiliki wawasan yang luas 

dibidang jasa Outsourcing. Perusahaan ini didukung oleh profesional yang 

berpengalaman dibidangnya, pribadi- pribadi yang terlatih, terdidik dan memiliki 

dedikasi yang tinggi dan senantiasa memenuhi kepuasan bagi pengguna jasa. 

Permasalahan utama pada gudang barang suatu perusahaan ini adalah terjadinya 

penumpukan barang yang diakibatkan barang yang masuk lebih banyak daripada 

barang yang keluar. Kasus yang lain adalah barang yang keluar lebih banyak 

daripada barang yang masuk sehingga berdampak kekurangan stok barang yang 

mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan karena tidak dapat 

memaksimalkan penjualan/pengeluaran barang pada saat itu juga. Solusi yang akan 

dibuat adalah, sebuah aplikasi berbasis web yang dapat mempermudah penentuan 

jumlah produksi barang. Proses prediksi barang akan menggunakan metode fuzzy 

tsukamoto, metode ini merupakan suatu cara untuk memetakan suatu ruang input 

kedalam suatu ruang output. Metode tersebut akan digunakan untuk menentukan 

prediksi inventory barang atau pembelian suatu item barang untuk persediaan 

berdasarkan data jumlah persediaan barang yang tersisa, data pembelian dan jumlah 

barang keluar. Data tersebut adalah variabel-variabel yang akan direpresentasikan 

dengan fungsi keanggotaan fuzzy. Dari penelitian ini menghasilkan aplikasi 

pendukung keputusan prediksi persediaan barang yang akan digunakan PT. SAKA 

MITRA USAHA untuk membantu manager produksi menentukan jumlah 

pengadaan barang didalam gudang yang akan datang, membantu perusahaan dalam 

menentukan keputusan produksi barang, membantu perusahaan dalam memetakan 

produksi barang tertentu secara benar dan tepat melalui grafik dashboard, prediksi 

barang, dan laporan prediksi. 

Kata Kunci : Prediksi barang, Produksi, Fuzzy Tsukamoto 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang pesat pada era ini mempunyai dampak 

dalam berbagai bidang, salah satunya adalah pengolahan barang pada gudang 

suatu perusahaan yang semula data-data dicatat secara manual kini sudah 

dilakukan secara terkomputerisasi. 

PT. Saka Mitra Usaha adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di 

bidang jasa Outsourcing Manajemen Sumber Daya Manusia dan Distribusi Barang. 

Permasalahan utama pada gudang barang suatu perusahaan ini adalah terjadinya 

penumpukan barang yang diakibatkan barang yang masuk lebih banyak daripada 

barang yang keluar. Kasus yang lain adalah barang yang keluar lebih banyak 

daripada barang yang masuk sehingga berdampak kekurangan stok barang yang 

mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan karena tidak dapat 

memaksimalkan penjualan/pengeluaran barang pada saat itu juga. PT. SAKA 

MITRA USAHA adalah perusahaan distributor PT. GARUDA FOOD yang 

mendistribusikan barang-barangnya ketoko dan ke sebuah event-event yang berada 

di seluruh Jawa Timur. 

Tabel 1.1 Permasalahan dan Dampak 

No Masalah Dampak 

1. Kesulitan menentukan persediaan barang 

yang harus tersedia yang ada didalam 

gudang. 

Menimbulkan penumpukan dan kekurangan 

barang yang terdapat dalam gudang. 

2. Kepala gudang kesulitan untuk 

memetakan persediaan barang yang lebih 

diprioritaskan. 

Menimbulkan jumlah barang yang tidak 

diprioritaskan berbanding terbalik dengan 

barang yang diprioritaskan. 

 

Dalam masalah ketidakpastian ini, logika fuzzy merupakan salah satu cara 

untuk penyelesaiannya. Logika fuzzy adalah suatu cara untuk memetakan suatu 

ruang input kedalam suatu ruang output. Metode tersebut akan digunakan untuk 

menentukan prediksi inventory barang atau pembelian suatu item barang untuk 

persediaan berdasarkan data jumlah persediaan barang yang tersisa, data pembelian 

dan jumlah barang keluar. Data tersebut adalah variabel-variabel yang akan 

direpresentasikan dengan fungsi keanggotaan fuzzy 
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Logika fuzzy dianggap mampu untuk memetakan suatu input kedalam 

suatu output tanpa mengabaikan faktor-faktor yang ada. Logika fuzzy diyakini 

dapat sangat fleksibel dan memiliki toleransi terhadap data-data yang ada. Metode 

yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan prediksi 

inventory barang adalah metode Tsukamoto. Metode ini dipilih karena setiap 

konsekuen pada aturan yang berbentuk IF-THEN direpresentasikan dengan 

himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, 

output dari setiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan α, kemudian diperoleh 

hasil akhir dengan menggunakan rata-rata terpusat yang berbentuk angka prediksi 

barang yang harus di produksi/diadakan. 

Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini berupa aplikasi 

pendukung keputusan prediksi persediaan barang yang dapat   membantu 

PT. SAKA MITRA USAHA dalam menentukan jumlah pengadaan barang 

didalam gudang yang akan datang dalam periode tertentu. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang ada, yaitu Bagaimana merancang aplikasi 

pendukung keputusan penentuan jumlah pengadaan barang menggunakan metode 

fuzzy tsukamoto berbasis website pada PT. SAKA  MITRA USAHA. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disusun batasan masalah dalam 

pembuatan aplikasi penentuan pengadaan barang menggunakan metode fuzzy 

tsukamoto berbasis website pada PT. SAKA MITRA USAHA adalah sebagai 

berikut : 

1. Aplikasi berbasis website dan menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

2. Aplikasi ini hanya menentukan pengadaan barang yang sesuai dalam periode 

tertentu sebagai referensi. 

3. Tidak membahas mengenai keuangan dan biaya pengadaan barang dalam 

perusahaan. 

4. Aplikasi ini tidak membahas mengenai inventory yang ada di gudang. 
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1.4 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disusun tujuannya adalah 

menghasilkan   aplikasi   pendukung   keputusan   prediksi      pengadaan    barang 

menggunakan metode fuzzy tsukamoto berbasis website pada PT. SAKA MITRA 

USAHA. 

 

1.5 Manfaat 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disusun manfaat yang 

diperoleh dari aplikasi tersebut, antara lain : 

1. Manfaat Pengguna : 

 Aplikasi ini akan memberikan informasi pengadaan barang yang harus 

disediakan dalam gudang dalam periode tertentu. 

 Aplikasi ini memudahkan pengguna manajer untuk membantu 

menentukan keputusan. 

2. Manfaat Peneliti : 

 Menambah wawasan atau kemampuan berfikir mengenai penerapan 

metode Fuzzy Tsukamoto. 

 Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan aplikasi 

pendukung keputusan pengadaan barang dengan metode Fuzzy 

Tsukamoto. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Fuzzy 

Menurut (Effendi, 2011) Logika fuzzy merupakan suatu cara untuk 

memetakan suatu ruang masukan ke dalam suatu ruang keluaran. Dalam teori 

logika fuzzy dikenal himpunan fuzzy. Merupakan pengelompokan sesuatu 

berdasarkan variabel bahasa yang dinyatakan dalam fungsi keanggotaan 

(membership   function).   keanggotaannya   (sering   disebut   dengan   derajat 

keanggotaan) yang memiliki interval 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk mendapatkan niai keanggotaan adalah dengan melalui 

pendekatan fungsi. 

Dalam sistem kendali logika fuzzy, terdapat beberapa tahapan operasional 

yang meliputi : 

1. Fuzzyfikasi 

 

Proses fuzzyfikasi ini berfungsi merubah masukan crisp menjadi masukan 

fuzzy. Masukan crisp dari sistem perlu diubah ke bentuk derajat 

keanggotaan fuzzy agar dapat diolah lebih lanjut dan setiap masukan dari 

sistem harus dapat terwakilkan pada himpunan keanggotaan fuzzy. Dalam 

fuzzifikasi semesta masukan dibagi menjadi beberapa himpunan yang 

lebih kecil dengan fungsi keanggotaan. 

2. Evaluasi aturan (rule) 

 

Dalam langkah kedua proses logika fuzzy, dinamakan evaluasi 

aturan (rule). Prosesor fuzzy menggunakan aturan linguistik untuk 

menentukan aksi kendali apa yang harus dilakukan dalam merespon nilai 

masukan yang diberikan. Evaluasi rule juga mengacu pada fuzzy 

inference. Sistem Inferensi Fuzzy (Fuzzy Inference System /FIS) disebut 

juga Fuzzy Inference Engine adalah sistem yang dapat melakukan 

penalaran dengan prinsip serupa seperti manusia melakukan penalaran 

dengan nalurinya. FIS ini mengaplikasikan aturan pada masukan fuzzy 
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yang dihasilkan dalam proses fuzzyfikasi, kemudian mengevaluasi tiap 

aturan dengan masukan yang dihasilkan dari proses fuzzyfikasi.Terdapat 

beberapa jenis FIS yang dikenal yaitu Mamdani, Sugeno dan Tsukamoto. 

3. Defuzzyfikasi 

 

Defuzzifikasi merupakan proses pemetaan himpunan fuzzy ke 

himpunan tegas (crisp). Proses ini merupakan kebalikan dari proses 

fuzzifikasi. Metode dalam melakukan defuzzyfikasi antara lain : 

a. Centroid method 

 

b. Height method 

 

c. First (or Last) of Maxima 

 

d. Mean-Max method 

 

e. Weighted Average 
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Gambar 2.1 Proses Logika Fuzzy 

Sumber : (Effendi, 2018) 

Menurut (Kusumadewi & Purnomo, 2010) perbedaan keempat kurva ini 

terletak pada gradien-nya. Fungsi keanggotaan atau membership function 

adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data kedalam 

nilai keanggotaannya atau sering juga disebut dengan derajat keanggotaan 

yang memiliki interval 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan 

untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan 

fungsi. 

Terdapat beberapa kurva yang digunakan untuk mendefinisikan fungsi 

keanggotaan yaitu : 
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1 Representasi Linear 

Pada representasi linier, pemetaan input ke derajat keanggotaan 

digambarkan menjadi suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan 

menjadi pilihan baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Ada 2 

fungsi linear yaitu : 

a Linear naik 

Kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat 

keanggotaan nol (0) bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki 

derajat keanggotaan lebih tinggi, dapat dilihat gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Representasi Linear Naik 

b Linear Turun 

Representasi linear turun merupakan kebalikan dari linear naik. Garis lurus 

dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, 

kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat 

keanggotaan lebih rendah, dapat dilihat pada gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3 Representasi Linear Turun 

2 Representasi kurva segitiga 

Kurva segitiga merupakan gabungan antara gabungan antara 2  garis atau 

linear. Fungsi keanggotaan segitiga ditentukan oleh 3 parameter yaitu {a, b, 

c} dengan mengikuti aturan dalam persamaan (1). 

Segitiga(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐, ) =

{
 
 

 
 

0 , 𝑥 ≤ 𝑎
(𝑥−𝑎)

(𝑏−𝑎)
, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

(𝑐−𝑥)

(𝑐−𝑏)
, 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

0 , 𝑐 ≥ 𝑥

         (1) 
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Atau dengan menggunakan min dan max, dapat didefinisikan dengan 

persamaan (2). 

Segitiga (x;a,b,c) = max(min( 
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
,
𝑐−𝑥

𝑐−𝑏
),0)                (2) 

Parameter {a, b, c} dengan a < b < c menentukan koordinat x dari 3 sudut 

fungsi keanggotaan segitiga. Fungsi keanggotaan segitiga dapat digambarkan 

seperti dalam gambar 2.4. 

 
Gambar 2.4 Fungsi Keanggotaan Segitiga 

 

3 Representasi keanggotaan trapesium 

Kurva Trapesium memiliki bentuk seperti kurva segitiga, tetapi memiliki 

beberapa titik yang mempunyai nilai keanggotaan 1.  Fungsi 

keanggotaan trapesium ditentukan 4 parameter {a, b, c, d} yang mengikuti 

aturan dalam persamaan (3). 

 

μ(𝑥) =

{
 
 

 
 

0 , 𝑥 < a / 𝑥 > d
(𝑥−𝑎)

(𝑏−𝑎)
, a ≤ 𝑥 ≤ b

0 , b ≤ 𝑥 ≤ c
(𝑑−𝑥)

(𝑑−𝑏)
, 𝑥 ≥ 𝑑

           (3) 

 

Dan sebagai alternatif dapat digunakan min dan max dalam persamaan (4).  

Trapesium (x;a,b,c,d)=max(min( 
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
,
𝑐−𝑥

𝑐−𝑏
),                (4) 

Dalam persamaan diatas parameter {a, b, c, d} dengan a < b < c < d menentukan 

koordinat x dari 3 sudut fungsi keanggotaan trapesium. Fungsi keanggotaan 

trapesium dapat digambarkan seperti pada gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 Fungsi Keanggotaan Trapesium 

 

4 Fungsi Kurva S 

Kurva pertumbuhan dan penyusutan merupakan kurva-S atau Sigmoid yang 

berhubungan dengan kenaikan dan penurunan permukaan secara tak linier.  

 

Gambar 2.6 Fungsi Kurva-S untuk Pertumbuhan 

Kurva-S untuk pertumbuhan pada gambar 2.6 akan bergerak dari sisi paling 

kiri atau nilai keanggotaan=0 ke sisi paling kanan atau nilai keanggotaan=1. 

Fungsi keanggotaannya akan tertumpu pada 50% nilai keanggotaannya yang 

sering disebut dengan titik infleksi. Kebalikan dari kurva S di atas, adalah 

penyusutan yang akan bergerak dari sisi paling kanan atau keanggotaan = 1 

ke sisi paling kiri atau nilai keanggotaan = 0.Fungsi keanggotaan sigmoidal 

didefinisikan dengan persamaan (5). 

 

S(𝑥; 𝛼, 𝛽, 𝛾) =

{
 

 
0 , 𝑥 < a

2((x − a/(y − a))2 , α ≤ 𝑥 ≤ β

1 − 2((𝑦 − 𝑥/(𝑦 − 𝑎))2 , β ≤ 𝑥 ≤ y
1 , 𝑥 ≥ 𝑦

       (5) 

5 Variabel Linguistik 

 

Lingusitik adalah penamaan suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan 

atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti Cepat, 

Normal, Lambat. Variabel linguistik merupakan cara untuk mendefinisikan 

himpunan fuzzy dengan variabel  yang berupa kata atau kalimat. Variabel 
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linguistik didefinisikan dalam persamaan berikut. 

(x, T(x), X, G, M)          (6) 

Dalam persamaan (6) x adalah nama dari variabel linguistik. T(x) adalah 

himpunan istilah dari nilai linguistik x. X adalah semesta pembicaraan dari x. 

G adalah aturan sintaksis yang menghasilkan istilah dalam T(x). Dan M 

adalah aturan semantik yang berhubungan dengan setiap nilai linguistik. 

Sebagai contoh jika didefinisikan variabel linguistik nilai ujian, maka 

himpunan istilah linguistik T(nilai ujian) adalah T(nilai ujian) = {jelek, 

sedang, bagus} yang mana setiap istilah dalam T(nilai ujian) didefinisikan 

dengan semesta pembicaraan X = [0 10]. Aturan sintaksis berkaitan dengan 

cara nilai linguistik dalam himpunan istilah T(nilai ujian) dihasilkan. Aturan 

semantik mendefinisikan fungsi keanggotaan untuk setiap nilai linguistik x 

dalam T(x), yaitu M(jelek), M(sedang), dan M(bagus) 

 
Gambar 2. 7 Himpunan Fuzzy Nilai Ujian 

 

Pada gambar 2.7 dapat dilihat M(jelek) adalah himpunan fuzzy untuk nilai 

ujian kurang dari sama dengan 5 dengan fungsi keanggotaan jelek 

diekspresikan dalam persamaan berikut. 

μ(𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘) = {
0 , 𝑥 < 5

6 − x , 5 ≤ x ≤ 6
           (7) 

Sedangkan M(sedang) adalah himpunan fuzzy untuk nilai ujian diantara 6 

hingga 7.5 dengan fungsi keanggotaan μ sedang diekspresikan dalam 

persamaan (8). 

 μ(𝑏𝑎𝑔𝑢𝑠) = {
x − 7,5 , 7,5 ≤ 𝑥 ≤ 8,5
1 , 𝑥 ≤ 8,5

          (8) 

Dan M(bagus) adalah himpunan fuzzy untuk nilai ujian diantara lebih dari 

sama dengan 8.5 dengan fungsi keanggotaan μ bagus diekspresikan dalam 

persamaan (9). 

 μ(𝑏𝑎𝑔𝑢𝑠) = {
x − 7,5 , 7,5 ≤ 𝑥 ≤ 8,5
1 , 𝑥 ≤ 8,5

          (9) 
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2.2 Fuzzy Tsukamoto 

Menurut (Ikhsan, 2014) dalam pengambilan keputusan manager dapat 

menggunakan konsep fuzzy(samar). Konsep logika fuzzy dipilih karena mudah 

dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana. 

Logika fuzzy sangat fleksibel, fuzzy memiliki toleransi terhadap data- data yang 

tidak tepat. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinier yang sangat 

kompleks. Dan metode yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan  

untuk  menentukan  jumlah  produksi  adalah  metode   Tsukamoto. 

Metode ini dipilih karena setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk IF- 

THEN direpresentasikan dengan himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang 

monoton. Sebagai hasilnya, output dari setiap aturan diberikan secara tegas 

berdasarkan α, kemudian diperoleh hasil akhir dengan menggunakan rata-rata 

terpusat. 

Menurut (Isyriyah, 2014) dalam menyusun basis kaidah fuzzy yang 

merupakan core dari sistem inferensi fuzzy. Pada umumnya basis kaidah fuzzy 

dapat diperoleh berdasarkan kaidah-kaidah yang dikemukakan oleh para pakar 

atau berdasarkan kombinasi dari fuzzy set pada setiap pasangan input dan output. 

Permasalahan akan timbul bila tidak dijumpai pakar dalam domain bidang yang 

akan dibuat sistem inferensi fuzzy dan jumlah input serta fuzzy set yang cukup 

besar. Misalkan bila terdapat 4 input dan 1 output yang masingmasing tersusun 

dari 3 fuzzy set, maka akan terbentuk kaidah sebanyak 3*3*3*3 = 81. Hal inilah 

yang disebut curse of demensionality, jumlah kaidah fuzzy akan meningkat secara 

eksponensial jika disusun berdasarkan pada kombinasi fuzzy set dari pasangan 

input dan output. Berdasarkan hal di atas diperlukan suatu metode untuk 

menyusun basis kaidah fuzzy yang dapat menghindari terjadinya curse of 

demensionality. 

Pada perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi barang. Metode 

fuzzy masih jarang digunakan dalam pengambilan keputusan produksi perusahaan. 

Penghitungan manual membutuhkan data-data permintaan maksimum pada 

periode tertentu, permintaan minimum pada periode tertentu, persediaan  

maksimum  pada  periode  tertentu,  persediaan  minimum     pada periode tertentu, 
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produksi maksimum pada periode tertentu, produksi, minimum pada periode 

tertentu, permintaan barang saat ini, dan persediaan barang saat ini. Jika dilakukan 

penghitungan konsep fuzzy secara manual membutuhkan waktu yang cukup 

lama.Untuk itu perlu digunakan sebuah Sistem Pendukung Keputusan dalam 

menentukan jumlah produksi barang. 

Dengan adanya Sistem pendukung Keputusan yang menerapkan metode 

fuzzy diharapkan dapat membantu mempermudah manager dalam pengambilan 

keputusan produksi. Sehingga pembuat keputusan cukup menginputkan data-data 

yang diperlukan oleh SPK (Sistem Pendukung Keputusan). Data-data tersebut 

merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dan akan menjadi variabel input 

yang akan diolah dengan metode Tsukamoto untuk menjadi keluaran (output) 

berupa penentuan jumlah barang yang akan diproduksi. Untuk memperoleh nilai 

output crisp/nilai tegas Z, dicari dengan cara mengubah input (berupa himpunan 

fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy) menjadi suatu bilangan 

pada domain himpunan fuzzy tersebut. Cara ini disebut dengan metode 

defuzzyfikasi (penegasan).  

 

2.3 Diagram UML 

2.3.1 Use case Diagram 

Menurut (Prabowo, Herlawati, & Mustika, 2014) use case diagram 

merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem yang akan dibuat. 

Use case diagram mendiskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih 

aktor dengan sistem yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan 

untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa 

saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Syarat penamaan 

pada use case diagram adalah nama didefinisikan sesimpel mungkin dan 

dapat dipahami. Ada dua hal utama pada use case diagram yaitu 

pendefinisian apa yang disebut aktor dan use case.  

 Aktor   merupakan    orang,    proses,    atau    sistem    lain   yang 

berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat diluar sistem yang 

akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah 
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gambar orang, tetapi aktor belum tentu merupakan orang. 

 Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai 

unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. 

 

2.3.2 Activity diagram 

Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow 

(aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu 

yang ada pada sperangkat lunak. Yang  perlu diperhatikan disini adalah 

bahwa diagram menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan 

aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. 

Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk mendefinisikan hal- 

hal berikut: 

 Rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang 

digambarkan merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. 

 Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem/user interface saat 

setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antarmuka 

tampilan. 

 Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memelukan 

sebuah pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya. 

 Rancangan menu yang ditampilkan pada perangkat lunak. 

 

2.4 Class Diagram 

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas 

diagram memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. 

 Atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. 

 Operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas. 

Diagram kelas dibuat agar pembuat program atau programmer membuat 

kelas-kelas sesuai rancangan di dalam diagram kelas agar antara dokumentasi 

perancangan dan perangkat lunak sinkron. Banyak berbagai kasus, perancangan 

kelas dibuat tidak sesuai dengan kelas-kelas yang dibuat pada   perangkat   lunak,   

sehingga   tidaklah    ada    gunanya    lagi sebuah perancangan karena apa yang 
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dirancang dan hasil jadinya tidak sesuai. 

 

2.5 Sequence diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. Oleh karena itu untuk menggambar diagram sequence maka harus 

diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode 

yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. Membuat diagram 

sequence juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada pada use case. 

Banyaknya sequence diagram yang harus digambarkan adalah sebanyak 

pendefinisian use case yang memiliki proses itu sendiri atau yang penting semua 

use case yang telah didefinisikan interaksi jalannya pesan sudah dicakup pada 

sequence diagram sehingga semakin banyak use case yang didefinisikan, maka 

sequence diagram.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Pada pengembangan penulis mengunakan metode Air terjun (WaterFall) 

Menurut (Hendrajati & Widyatmoko, 2013) Model SDLC air terjun (waterfall) 

sering juga disebut model sekuensial linier (sequential linier) atau alur hidup klasik 

(classic life cycle). Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat 

lunak secara sekuential atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, 

pengujian, dan tahap pendukung (support). Tahapan dalam pembuatan aplikasi 

dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

3.2 Analisis 

3.2.1 Observasi 

Pada kegiatan observasi ini dilakukan pengamatan secara langsung dari 

perusahaan. Pengumpulan data dengan observasi ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi dan data yang dilakukan dalam melakukan proses mengetahui aliran 

barang yang ada di perusahaan 

 

3.2.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan perusahaan yang berkaitan. Wawancara ini 

bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Hasil dari wawancara 

tersebut yaitu mengenai pengadaan/produksi barang yang kurang maksimal dalam 

periode tertentu yang menyebabkan terjadinya kekurangan maupun kelebihan 

produksi barang di perusahaan tersebut. 

 

3.2.3 Studi Literatur 

Studi Kepustakaan digunakan untuk pengumpulan data yang berhubungan 

dengan penelitian. Metode Studi Kepustakaan digunakan untuk menyelesaikan 

teori yang terkait dalam permasalahan yang ada dalam landasan teori. 
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3.2.4 Menginisiasi dan Merencanakan Aplikasi 

Jadwal rencana membangun aplikasi penentuan jumlah barang pada 

lampiran 2. 

 

3.2.5 Identifikasi Masalah 

PT. Saka Mitra Usaha adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di 

bidang jasa Outsourcing Manajemen Sumber Daya Manusia dan Distribusi Barang. 

Permasalahan utama pada gudang barang suatu perusahaan ini adalah terjadinya 

penumpukan barang yang diakibatkan barang yang masuk lebih banyak daripada 

barang yang keluar. Kasus yang lain adalah barang yang keluar lebih banyak 

daripada barang yang masuk sehingga berdampak kekurangan stok barang yang 

mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan karena tidak dapat 

memaksimalkan penjualan/pengeluaran barang pada saat itu juga. PT. SAKA 

MITRA USAHA adalah perusahaan distributor PT. GARUDA FOOD yang 

mendistribusikan barang-barangnya ketoko dan ke sebuah event-event yang berada 

di seluruh Jawa Timur. 

 

3.2.6 Kebutuhan Pengguna 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan identifikasi permasalahan 

maka dapat dilakukan identifikasi pengguna untuk sistem (perangkat lunak) yang 

akan dibuat yaitu admin. 

 

3.2.7 Kebutuhan Data 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, identifikasi permasalahan dan 

identifikasi pengguna maka dapat dilakukan identifikasi kebutuhan dan data untuk 

sistem (perangkat lunak) yang akan dibuat, yaitu : 

1. Data Barang 

2. Data Produksi 

3. Data Barang Keluar 

4. Data Expired Barang 

5. Data Waktu Pengadaan/Produksi Barang 
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3.2.7 Block Diagram Fuzzy 

 Sistem inferensi fuzzy merupakan suatu kerangka komputasi yang 

didasarkan pada teori himpunan fuzzy, aturan fuzzy yang berbentuk IF-THEN, dan 

penalaran fuzzy. Sistem inferensi fuzzy menerima input crisp. Input ini kemudian 

dikirim ke basis pengetahuan yang berisi aturan fuzzy dalam bentuk IF-THEN. Fire 

strength (nilai keanggotaan anteseden atau α) akan dicari pada setiap aturan. 

Apabila aturan lebih dari satu, maka akan dilakukan agregasi semua aturan. Berikut 

adalah penjelasan pada lampiran 3. 

 

3.3 Desain 

3.3.1 Use Case Diagram  

Use Case Diagram adalah gambaran grafis dari beberapa atau semua 

actor, use case, dan interaksi diantaranya yang memperkenalkan suatu sistem yang 

dapat dilihat pada lampiran 4.1. 

 

3.3.2 Activity Diagram 

1. Activity Diagram Login 

Dapat dilihat pada lampiran 4.2 activity diagram login , langkah awal 

admin untuk mengakses aplikasi tersebut yaitu melakukan proses 

memasukkan username dan password. 

2. Activity Diagram Mengelola Data Barang 

Dapat dilihat pada lampiran 4.3 activity diagram mengelola data barang, 

langkah awal admin dalam melakukan aktivitasnya dapat melakukan proses 

penginputan data macam-macam barang yang ada dalam gudang. 

3. Activity Diagram Mengelola Hasil Fuzzy 

Dapat dilihat pada lampiran 4.4 activity diagram mengelola hasil 

fuzzyfikasi, langkah awal admin dalam melakukan aktivitasnya dapat 

melakukan proses penginputan data permintaan, persediaan, waktu 

pengadaan, sisa expired barang pada periode sekarang, lalu sistem akan 

melakukan proses perhitungan fuzzyfikasi dengan meggunakan metode 

tsukamoto. 
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3.3.3 Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi 

objek dan mengindikasikan (memberi petunjuk atau tanda) komunikasi diantara 

objek-objek tersebut. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku 

pada sebuah skenario dan mendeskripsikan bagaimana entitas dam sistem 

berinteraksi , termasuk pesan yang digunakan saat interaksi . Semua pesan 

dideskripsikan dalam urutan pada eksekusi . Sequence diagram berhubungan erat 

dengan use case diagram maka dapat dibuat sequence sebagai berikut. 

1. Sequence Diagram Login(Lampiran 5.1) 

2. Sequence Diagram Mengelola Data Barang(Lampiran 5.2) 

3. Sequence Diagram Mengelola Diagram Hasil Fuzzy(Lampiran 5.3) 

 

3.3.4 Class Diagram 

Class Diagram adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna di 

UML, hal ini karena dapat dengan jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan 

memodelkan kelas, atribut, operasi serta hubungan antar objek. Class Diagram 

mampu memberikan kita pandangan yang lebih luas mengenai suatu sistem dengan 

cara menunjukkan kelas serta hubungan-hubungannya. Diagram class dapat 

dikatakan bersifat statis, alasannya karena diagram kelas tidak menggambarkan apa 

yang terjadi jika mereka berhubungan melainkan menggambar hubungan apa yang 

terjadi yang akan digambarkan pada lampiran 6. 

 

3.3.5 Desain Prototype 

Pada tampilan desain prototype akan memperlihatkan fitur yang akan 

digunakan sebagai acuan desain tampilan yang akan diimplementasikan ke dalam 

sistem. Berikut ini adalah desain antarmuka admin pada sistem aplikasi pendukung 

keputusan penentuan pengadaan /produksi barang. Untuk lebih detail dari desain 

prototype dapat dilihat pada gambar berikut. 
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1. Login 

 
Gambar 3.1 Prototype Login 

2. Mengelola data fuzzyfikasi 

 
Gambar 3.2 Prototype Mengelola Data Fuzzyfikasi 

 

 



20 
 

 

 

3. Hasil Fuzzyfikasi  

 
Gambar 3.3 Prototype Mengelola Data Fuzzyfikasi 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Impelementasi Sistem 

4.4.1 Kebutuhan Software dan Hardware 

Adapun kebutuhan software dan hardware untuk memenuhi kebutuhan 

implementasi aplikasi pendukung keputusan menggunakan metode fuzzy 

tsukamoto. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Kebutuhan software dan hardware 

Kebutuhan Software Kebutuhan Hardware 

1. Minimal Windows 7 

2. Browser Google 

3. Chrome, Firefox 

1. Minimal Ram 4GB 

2. Minimal Hardisk 128GB 

3. Keyboard, Mouse 

4. Monitor 

 

4.4.2 Aplikasi 

Aplikasi pendukung keputusan untuk penentuan jumlah 

produksi/pengadaan barang pada PT. SAKA MITRA USAHA menggunakan 

metode fuzzy tsukamoto. Di dalam aplikasi ini pengguna dapat memasukkan data 

barang, melakukan prediksi produksi barang pada periode berikutnya, dan 

pengguna akan mendapatkan keputusan produksi yang akan datang berdasarkan 

perhitungan metode fuzzy. 

1 Login 

Pada lampiran 7 Gambar L7.1 adalah tampilan halaman login ketika aplikasi 

pertama kali diakses. Disini pengguna mengisikan username dan password lalu klik 

login. 

2 Dashoard 

Pada Gambar L7.2 dan Gambar L7.3 adalah tampilan halaman dashboard. 

Pada tampilan ini pengguna dapat melihat jenis barang yang bisa diprediksi, 

tanggal, hasil prediksi terkecil-terbesar, tabel hasil prediksi, grafik permintaan 

terkecil hingga terbesar dari maximum permintaan per-barang dan produksi juga. 

Terdapat juga top 3 permintaan dan produksi terbaik. 
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3 Master Barang 

Pada Gambar L7.4 sampai Gambar L7.6 adalah tampilan halaman master 

barang. Pada tampilan ini pengguna dapat melakukan input, update, delete data 

barang dengan batasan-batasannya.  

4 Master User 

Pada Gambar L7.7 sampai Gambar L7.9  adalah tampilan halaman master user. 

Pada tampilan ini pengguna dapat melakukan input, update, delete data user dengan 

jabatan user tersebut. 

5 Prediksi Fuzzy 

Pada Gambar L7.10 sampai Gambar L7.11  adalah tampilan halaman prediksi 

fuzzy. Pada tampilan ini pengguna dapat melakukan prediksi barang dengan 

melakukan memilih kode barang yang akan diprediksi lalu klik hitung prediksi 

maka sistem akan mengeluarkan pop-up berupa prediksi periode berikutnya dan 

sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam tabel laporan prediksi. 

6 Hasil/Laporan 

Pada Gambar L7.11 sampai Gambar L7.17 adalah tampilan halaman laporan 

prediksi. Pada tampilan ini pengguna dapat melihat laporan prediksi di periode 

berikutnya. Pada tabel ada tombol lihat data pada prediksi masing-masing barang 

apabila di klik maka akan memunculkan pop-up grafik dan hasil fuzzifikasi yang 

dimana ada keputusan dari prediksi tersebut apakah prediksi produksi barang harus 

dikurangi, tetap, atau ditambahkan. 

 

4.4.3 Implementasi Logika Fuzzy Metode Tsukamoto 

1 Pembentukan himpunan fuzzy 

Tahap ini adalah pembentukan fuzzy dari 4 kriteria input yaitu permintaan, 

persediaan, waktu pengadaan, dan sisa expired dengan masing-masing dibagi 

menjadi 3 daerah oleh sebab itu kurva segitiga ini biasanya digunakan untuk 

merepresentasikan fungsi keanggotaan himpunan normal, yang membuat penulis 

menggunakan kurva segitiga. 
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A. Himpunan Fuzzy Permintaan 

Pada  grafik dibawah adalah bentuk himpunan fuzzy untuk permintaan. Pada 

kriteria permintaan terbagi menjadi 3 alternatif yaitu turun (1000-1500), tetap 

(1250-1750) ,naik(1500-2000), dan nilai-nilai tersebut didapatkan dari perusahaan. 

Dalam permintaan memiliki satuan berupa bijian/buah(pieces). 

 

𝜇 (𝑎)1 
 

 

 

 

 

 

 
 

        x 

 

 

Himpunan fuzzy Permintaan TURUN. 

𝜇(𝑎)𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 = {

1 , 𝑎 ≤ 1000
1500 − 𝑎       

1500 − 1000
, 1000 < 𝑎 ≤ 1500

0 , 𝑎 > 1500

 

Himpunan fuzzy Permintaan TETAP. 

𝜇(𝑎)𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 =

{
 
 

 
 

0 , 𝑎 < 1250 / 𝑎 > 1750
𝑎 − 1250       

1500 − 1250
, 1250 ≤ 𝑎 ≤ 1500

1750 − 𝑎       

1750 − 1500
, 1500 < 𝑎 ≤ 1750

 

Himpunan fuzzy Permintaan NAIK.  

𝜇(𝑎)𝑛𝑎𝑖𝑘 = {

0 , 𝑎 < 1500
𝑎 − 1500       

2000 − 1500
, 1500 ≤ 𝑎 ≤ 2000

1 , 𝑎 > 2000
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Sedikit Sedang Banyak 

B. Himpunan fuzzy persediaan 

Pada  grafik dibawah adalah bentuk himpunan fuzzy untuk persediaan. Pada 

kriteria persediaan terbagi menjadi 3 alternatif yaitu sedikit(500-1000), sedang 

(750-1250), naik(1000-1250), dan nilai-nilai tersebut didapatkan dari perusahaan. 

Dalam persediaan memiliki satuan berupa bijian/buah(pieces). 

 
𝜇 (𝑏)1 
 

 

 

 

 

 

 
 

        x  

                           0            500  750     1000    1250  1500 

 

 

Himpunan fuzzy Persediaan SEDIKIT.  

𝜇(𝑏)𝑠𝑒𝑑𝑖𝑘𝑖𝑡 = {

1 , 𝑏 ≤ 500
1000 − 𝑏       

1000 − 500
, 500 < 𝑏 ≤ 1000

0 , 𝑏 > 1000

 

Himpunan fuzzy Persediaan SEDANG. 

𝜇(𝑏)𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 =

{
 
 

 
 

0 , 𝑏 < 750 / 𝑏 > 1000
𝑏 − 750       

1000 − 750
, 750 ≤ 𝑏 ≤ 1000

1250 − 𝑏       

1250 − 1000
, 1000 < 𝑏 ≤ 1250

 

Himpunan fuzzy Persediaan BANYAK. 

𝜇(𝑏)𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 = {

0 , 𝑏 < 1000
𝑏 − 1000       

1500 − 1000
, 1000 ≤ 𝑏 ≤ 1500

1 , 𝑏 > 1500
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Persediaan (bijian/pieces) 
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C. Himpunan fuzzy waktu pengadaan 

Pada  grafik dibawah adalah bentuk himpunan fuzzy untuk waktu 

pengadaan. Pada kriteria waktu pengadaan terbagi menjadi 3 alternatif yaitu cepat 

(1-4), sedang (2,5-5,5) dan lama(4-7) dan nilai-nilai tersebut didapatkan dari 

perusahaan. Dalam waktu pengadaan memiliki satuan berupa hari. 

 

𝜇 (𝑐)1 
 

 

 

 

 

 

 
 

        x 

 

 

Himpunan fuzzy Waktu Pengadaan  CEPAT. 

𝜇(𝑐)𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡 = {

1 , 𝑐 ≤ 1
      4 − 𝑐      

4 − 1
, 1 < 𝑐 ≤ 4

0 , 𝑐 > 4

 

Himpunan fuzzy Waktu Pengadaan SEDANG. 

𝜇(𝑐)𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 =

{
 
 

 
 

0 , 𝑐 < 2.5 / 𝑐 > 5.5
      𝑐 − 2.5       

4 − 2.5
, 2.5 ≤ 𝑐 ≤ 4

      5.5 − 𝑐       

5.5 − 4
, 4 < 𝑐 ≤ 5.5

 

Himpunan fuzzy Waktu Pengadaan LAMA. 

𝜇(𝑐)𝑙𝑎𝑚𝑎 = {

0 , 𝑐 < 4
      𝑐 − 4       

7 − 4
, 4 ≤ 𝑐 < 7

1 , 𝑐 ≥ 7
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D. Himpunan fuzzy sisa expired 

Pada  grafik dibawah adalah bentuk himpunan fuzzy untuk sisa expired. Pada 

kriteria sisa expired terbagi menjadi 3 alternatif yaitu cepat (200-300), sedang (250-

400) dan lama(300-400) dan nilai-nilai tersebut didapatkan dari perusahaan. Dalam 

sisa expired memiliki satuan berupa hari. 

 

𝜇(𝑑) 1 
 

 

 

 

 

 

 
 

        x 

 

 

 

Himpunan fuzzy Sisa Expired CEPAT. 

𝜇(𝑑)𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡 = {

1 , 𝑑 ≤ 200
      300 − 𝑑      

   300 − 200
, 200 < 𝑑 ≤ 300

0 , 𝑑 > 300

 

Himpunan fuzzy Sisa Expired SEDANG. 

𝜇(𝑑)𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 =

{
 
 

 
 

0 , 𝑑 < 250 / 𝑑 > 350
      𝑑 − 250       

300 − 250
, 250 ≤ 𝑑 ≤ 300

      350 − 𝑑       

350 − 300
, 300 < 𝑑 ≤ 350

 

Himpunan fuzzy Sisa Expired LAMA. 

𝜇(𝑑)𝑙𝑎𝑚𝑎 = {

0 , 𝑑 < 300
      𝑑 − 300       

400 − 300
, 300 ≤ 𝑑 < 400

1 , 𝑑 ≥ 400
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Berkurang Tetap Bertambah 

 

E. Himpunan fuzzy  produksi/pengadaan 

Pada  grafik dibawah adalah bentuk himpunan fuzzy untuk produksi. Pada 

kriteria produksi terbagi menjadi 3 alternatif yaitu berkurang (1100-1575), 

tetap(1337-1812) dan bertambah(1575-2050) dan nilai-nilai tersebut didapatkan 

dari perusahaan. Dalam produksi/pengadaan satuan berupa bijian/buah(pieces). 

 

𝜇(𝑧) 1  
 

 

 

 

 

 

 
 

        x 

0         1100  1337   1575   1812  2050 

 

 

Himpunan fuzzy Pengadaan/Produksi BERKURANG.  

𝜇(𝑧)𝑏𝑒𝑟𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 = {

1 , 𝑧 ≤ 1100
1575 − 𝑧       

1575 − 1100
, 1100 < 𝑧 ≤ 1575

0 , 𝑧 > 1575

 

Himpunan fuzzy Pengadaan/Produksi TETAP. 

𝜇(𝑧)𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 =

{
 
 

 
 

0 , 𝑧 < 1337 /𝑧 > 1575
𝑧 − 1337 

1575 − 1337 
, 750 ≤ 𝑧 ≤ 1575

1812 − 𝑧       

1812 − 1575
, 1575 < 𝑧 ≤ 1812

 

Himpunan fuzzy Pengadaan/Produksi BERTAMBAH.   

𝜇(𝑧)𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ = {

0 , 𝑧 < 1575       
𝑧 − 1575       

2050 − 1575    
, 1575 ≤ 𝑧 ≤ 2050

1 , 𝑧 > 2050
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2 Pembentukan rule fuzzy/fungsi implikasi 

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

dimasukkan kedalam rumus. Pada pembentukan aturan, terdapat 4 

input(permintaan, persediaan, waktu pengadaan) dan 1 output(produksi) yang 

masing-masing tersusun dari 3 fuzzy set, maka akan terbentuk kaidah sebanyak 

3*3*3*3 = 81. Hal inilah yang disebut curse of demensionality, jumlah kaidah fuzzy 

akan meningkat secara eksponensial jika disusun berdasarkan pada kombinasi fuzzy 

set dari pasangan input dan output.  Pembentukan IF … THEN … menghasilkan 

rulebase seperti pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.2 Rule Base 

Rules Permintaan Persediaan Waktu 

Pengadaan 

Sisa 

Expired 

Produksi 

1 turun sedikit lama lama Berkurang 

2 turun sedikit lama sedang Berkurang 

3 turun sedikit sedang sedang Berkurang 

4 turun sedang sedang sedang Tetap 

5 tetap sedang sedang sedang Tetap 

6 naik sedang cepat lama Tetap 

7 naik banyak sedang cepat Tetap 

8 tetap banyak sedang cepat Tetap 

9 turun sedikit lama cepat Berkurang 

10 turun sedikit cepat cepat Berkurang 

11 turun banyak cepat cepat Berkurang 

12 naik banyak cepat cepat Tetap 

13 naik banyak cepat lama Bertambah 

14 naik banyak lama lama Bertambah 

15 naik sedikit lama lama Bertambah 

16 tetap sedang sedang cepat Tetap 

17 tetap sedang cepat cepat Tetap 

18 tetap banyak cepat cepat Bertambah 

19 naik sedang sedang sedang Bertambah 

20 naik banyak sedang sedang Tetap 

21 naik banyak cepat sedang Tetap 

22 naik sedikit cepat lama Bertambah 

23 turun banyak lama cepat Bertambah 

24 naik sedang cepat sedang Bertambah 

25 tetap banyak sedang sedang Bertambah 

26 turun sedang lama sedang Tetap 
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Rules Permintaan Persediaan Waktu 

Pengadaan 

Sisa 

Expired 

Produksi 

27 tetap sedikit sedang lama Berkurang 

28 turun sedang cepat lama Berkurang 

29 tetap sedang cepat sedang Berkurang 

30 naik sedikit lama sedang Bertambah 

31 tetap banyak lama lama Tetap 

32 tetap sedang lama lama Tetap 

33 tetap sedikit cepat lama Tetap 

34 turun banyak lama sedang Berkurang 

35 turun sedikit cepat lama Tetap 

36 tetap banyak lama sedang Berkurang 

37 turun sedikit cepat lama Berkurang 

38 turun sedang sedang cepat Berkurang 

39 tetap sedang cepat lama Berkurang 

40 tetap sedikit cepat sedang Berkurang 

41 turun banyak sedang lama Bertambah 

42 naik sedang lama lama Tetap 

43 tetap sedang sedang lama Bertambah 

44 turun sedikit cepat sedang Berkurang 

45 tetap banyak cepat cepat Bertambah 

46 naik sedang lama sedang Tetap 

47 naik banyak lama sedang Tetap 

48 naik sedikit sedang cepat Bertambah 

49 turun sedang lama cepat Berkurang 

50 tetap sedang lama cepat Tetap 

51 tetap sedikit sedang cepat Berkurang 

52 naik sedikit cepat cepat Berkurang 

53 naik sedikit cepat cepat Bertambah 

54 naik sedang sedang lama Bertambah 

55 turun banyak lama lama Berkurang 

56 tetap sedang lama sedang Berkurang 

57 naik sedang cepat cepat Tetap 

58 tetap sedikit lama lama Tetap 

59 turun banyak sedang cepat Berkurang 

60 naik banyak sedang lama Tetap 

61 naik sedang lama cepat Bertambah 

62 naik sedikit cepat sedang Bertambah 

63 turun sedang cepat sedang Bertambah 

64 tetap sedikit lama cepat Berkurang 
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Rules Permintaan Persediaan Waktu 

Pengadaan 

Sisa 

Expired 

Produksi 

65 tetap banyak sedang lama Berkurang 

66 turun banyak sedang sedang Berkurang 

67 naik sedikit sedang lama Bertambah 

68 turun sedang sedang lama Tetap 

           69 turun banyak cepat lama Bertambah 

70 naik sedang sedang cepat Bertambah 

71 naik sedikit lama cepat Bertambah 

72 tetap sedikit lama sedang Bertambah 

73 tetap banyak cepat sedang Bertambah 

74 tetap banyak lama cepat Tetap 

75 turun sedikit sedang cepat Berkurang 

76 turun sedang cepat cepat Tetap 

77 tetap sedikit sedang sedang Tetap 

78 turun sedang lama lama Tetap 

79 naik sedang lama lama Bertambah 

80 naik sedikit sedang sedang Bertambah 

81 tetap sedikit cepat cepat Berkurang 

 

Dari 4 kriteria yang ada pada tabel rulebase diatas menghasilkan 

kemungkinan atau THEN yang terbagi menjadi 3 tingkat keputusan 

pengadaan/produksi barang yaitu berkurang, tetap, dan bertambah. Untuk kondisi 

THEN merupakan keputusan yang penulis dapatkan dari perusahaan PT. SAKA 

MITRA USAHA, disini penulis hanya mengajukan 4 kriteria rulebase lalu 

perusahaan menentukan THEN dari 4 kriteria  rulebase yang penulis ajukan dan 

perusahaan memilih dari 3 tingkat keputusan yaitu berkurang, tetap, bertambah.  

 

3 Analisis logika fuzzy 

Pada analisis logika fuzzy pada metode Tsukamoto, dilakukan proses fungsi 

implikasi dengan metode fungsi MIN. Sehingga didapatkan nilai α-predikat dan z 

pada masing – masing aturannya. Berikut adalah contoh proses mencari nilai 

minimal pada rules 1 yang dimana a turun b sedikit c lama dan d lama maka z 

berkurang. Dengan input Permintaan(a)=1600, Persediaan(b)= 800, Waktu 

Pengadaan(c) = 5, Sisa Expired(d) =280 akan dipaparkan pada lampiran 8. 
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4 Defuzzifikasi  

Metode defuzifikasi yang digunakan dalam metode Tsukamoto adalah 

metode defuzifikasi rata-rata terpusat (Center Average Defuzzyfier). yang 

dirumuskan pada persamaan di bawah ini: 

𝘻 =
∑ 𝑎𝑖.𝑧𝑖𝑛
𝑖=1

∑ 𝑎𝑖𝑛
𝑖=1

   (10) 

Keterangan : 

Z  =  defuzzifikasi rata-rata terpusat (hasil) 

α   =  nilai alpha predikat (nilai minimal dari derajat keanggotaan) 

zi =  nilai crisp/tegas yang didapat dari rule 

i   =  jumlah aturan fuzzy 

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan nilai z (output) berdasarkan aturan 

 

– aturan yang digunakan sehingga didapat dengan contoh Permintaan(a)=1600, 

Persediaan(b) = 800, Waktu Pengadaan(c) = 5, Sisa Expired(d) = 280: 

𝐳 =

∝ 1 ∗ 𝑧1+∝ 2 ∗ 𝑧2+∝ 3 ∗ 𝑧3+∝ 4 ∗ 𝑧4+∝ 5 ∗ 𝑧5 +
……+∝ 80 ∗ 𝑧80+∝ 81 ∗ 𝑧81

∝ 1+∝ 2+∝ 3 + +∝ 4+∝ 5 +⋯…+∝ 80+∝ 81
 

𝐳 =

0 ∗ 1575 + 0 ∗ 1575 + 0 ∗ 1575 + 0 ∗ 1575 + 0,2 ∗ 1575 +
……+ 0,2 ∗ 1670 + 0 ∗ 1670

0 + 0 + 0 + 0 + 0,2 +⋯…+ 0,2 + 0
 

𝐳 =

315 + 315 + 334 + 334 + 334 + 296 + 296 + 315 + 296 + 472.2222 + 334
+334 + 334 + 334 + 525 + 334

3,26
 

𝐳 =
5502.2222222222

3,46
 

 

𝒛 = 1587.17 

 

jadi, hasil prediksi barang sebesar 1587,17 dapat dinyatakan bahwa 

keputusan produksi pada periode selanjutnya adalah tetap karena pada prediksi 

barang sebesar 1587,17 tersebut termasuk dalam area kurva produksi tetap.
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil implementasi dan evaluasi terhadap aplikasi 

pendukung keputusan menggunakan metode fuzzy tsukamoto berbasis website pada 

PT. Saka Mitra Usaha dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Aplikasi ini dapat membantu perusahaan untuk menentukan jumlah 

produksi barang pada periode berikutnya dalam kuantitas tertentu sehingga 

perusahaan memiliki pandangan jumlah barang yang akan di produksi. 

2. Aplikasi ini dapat memetakan permintaan dan produksi terbesar suatu 

barang yang ada di perusahaan. 

3. Aplikasi pendukung keputusan prediksi pengadaan barang berbasis web 

menggunakan 4 kriteria yaitu permintaan, persediaan, sisa expired dan 

waktu pengadaan menggunakan metode logika fuzzy metode tsukamoto 

untuk membantu menentukan rekomendasi produksi barang. 

4. Aplikasi ini akan menghasilkan sebuah rekomendasi produksi barang yang 

dapat membantu bagian kepala produksi untuk menentukan langkah 

berikutnya dalam produksi barang dari informasi yang berada di dashboard. 

 

5.2 Saran 

Aplikasi pendukung keputusan prediksi barang berbasis web ini dapat 

dikembangkan kembali dari sisi menghitung prediksi barang menggunakan fuzzy 

tsukamoto, sehingga aplikasi dapat lebih baik mengetahui nilai fuzzy yang lebih 

tepat.
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