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ABSTRAK

Implementasi Metode Fuzzy Dalam Penentuan Harga Berdasar Kualitas Gula di
Pabrik Gula Madukismo

Konsep Fuzzy Logic diperkenalkan oleh Prof. Lotfi Zadeh dari Universitas California
di Barkeley pada 1965 dan di presentasikan bukan sebagai suatu metodologi kontrol, tetapi
sebagai suatu cara pemrosesan data dengan memperkenalkan penggunaan partial set
membership dibanding crisp set membership atau non-membership. Pendekatan pada set
teori ini tidak diaplikasikan pada siste, kontrol sampai tahun 70-an karena kemampuan
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komputer yang tidak cukup pada saat itu. Profesor Zadeh berpikir bahawa orang tidak
membutuhkan kepastian, masukan informasi numerik, dan belum mampu terhadap kontrol
adaptif yang tinggi.

Konsep fuzzy logic kemudian berhasil diaplikasikan dalam bidang kontrol oleh
E.H.Mamdani. Sejak saat itu aplikasi fuzzy berkembang kian pesat. Di tahun 1980-an negara
Jepang dan negara-negara di Eropa secara agresif membangun produk nyata sehubungan
dengan konsep fuzzy logic yang diintegrasikan dalam produk-produk kebutuhan rumah
tangga seperti vacum cleaner, microwave oven dan kamera video. Sementara pengusaha di
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Amerika Serikat tidak secepat itu mencakup teknologi ini. Fuzzy logic berkembang pesat
selama beberapa tahun terakhir. Terdapat lebih dari dua ribu produk dipasaran yang
menggunakan konsep fuzzy logic, mulai dari mesin cuci hingga kereta berkecepatan tinggi.
Setiap aplikasi tentunya menyadari beberapa keuntungan dari fuzzy logic seperti performa,
kesederhanaan, biaya rendah dan produktifitasnya.

Kata kunci: crisp set, fuzzy logic.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kualitas

gula

pada

sebagian

besar

perusahaan

merupakan

suatu

permasalahan yang sangat penting. Dengan adanya hasil gula yang berkualitas
membuat suatu perusahaan dapat berdiri dengan kokoh, bertumbuh dan
berkembang dengan pesat dan menjadi besar.
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P.G madukismo atau P.G Madu Baru merupakan sebuah perusahaan milik
swasta yang didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. P.G Madubaru
terletak di daerah Bantul Yogyakarta. P.G Madu Baru merupakan cabang dari P.G
Madukismo. Pabrik ini merupakan pabrik yang selalu eksis dalam memproduksi
gula. Selain itu pabrik ini juga membuat alkohol khususnya etanol (C2H5OH) dari
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limbah pembuatan gula. Produksi pokok pabrik ini tetap gula yang dibuat dari
bahan baku tebu. Tebu-tebu diperoleh dari petani-petani tebu dari berbagai daerah
diantaranya : Kutoarjo, Purworejo, Yogyakarta, Magelang dan lain-lain. Tebu
merupakan tanaman yang hanya bisa dipanen 12 bulan sekali. Jadi P.G Madu baru
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hanya bisa memproduksi gula satu tahu sekali. Tebu-tebu yang hanya bisa dipanen
1 tahun sekali ini merupakan salah satu kendala P.G Madubaru dalam
memproduksi

gula.

Untuk

hal

produksi

gula

PG

madukismo

sangat

mengedepankan kualitas.
Proses penilaian kualitas gula tersebut bukan merupakan hal yang mudah.
Selama ini pada PG. Madukismo dalam penentuan kualitas gula dilakukan dengan
cara menentukan kualitas gula yang direkomendasikan oleh karyawan pada
PG.Madukismo terutama karyawan yang bekerja di bagian laboratorium tanpa
menggunakan kriteria yang ada. Cara pemilihan tersebut tentu memiliki banyak
kekurangan terutama dari segi objektifitas. Kendala yang lain yang timbul dalam
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pemutusan penentuan kualitas gula adalah sering kali pimpinan sebagai pengambil
keputusan masih mengandalkan intuisi (subjektif). Hal ini tentu saja menjadi
sebuah kekurangan untuk menentukan baik atau tidaknya kualitas gula tersebut.
Logika fuzzy dengan penalaran tsukamoto adalah salah satu metode yang
dapat diterapkan untuk membangun suatu sistem sebagai penyelesaian masalah
tersebut. Metode ini telah banyak diterapkan untuk berbagai keperluan dalam
mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu perlu dibangun sebuah
sistem yang dapat mengatasi permasalahan diatas, yaitu dengan menerapkan
logika fuzzy menggunakan penalaran tsukamoto pada sistem yang dapat
memberikan solusi yang tepat dalam menentukan kualitas gula serta memberikan
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rekomendasi harga.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara membangun
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suatu sistem berbasis web yang berfungsi sebagai alat

bantu

pengambilan

keputusan dalam kasus penentuan kualitas gula di PG. Madukismo dengan
menerapkan metode fuzzy tsukamoto?

1.3 Batasan Masalah
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Dengan adanya permasalahan yang ada, maka dibangun sebuah sistem
pendukung keputusan dengan beberapa batasan masalah sebagai berikut ini :
•

Hasil pengolahan dalam sistem ini berupa kesimpulan baik dan jelek
kualitas gula yang ada serta rekomendasi harga jual.

•

Kriteria yang akan dilakukan pengujian adalah nilai polarisasi, kadar
gula reduksi, berat jenis butir, warna Kristal, kadar air dan belerang
dioksida (so2).
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1.4 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penelitian yang dilakukan ini memiliki
tujuan membuat aplikasi serta menerapkan logika fuzzy tsukamoto dalam kasus
penentuan kualitas gula pada PG. Madukismo.

1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari tugas akhir ini adalah agar aplikasi yang dibuat
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dapat membantu dan memudahkan manajer bagian produksi dalam menentukan
kualitas produksi gula di PG. Madukismo.
1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai
berikut :
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1.6.1 Pengumpulan Data
Metode

pengumpulan
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data

adalah

metode

yang

dilakukan

untuk

mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, serta cara kerja dan ruang lingkup
sistem yang akan dibuat. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara :
• Data Primer

Data serta informasi yang secara langsung diperoleh dari pihak perusahaan
sebagai berikut :
• Telaah dokumen
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Metode pengumpulan data dengan cara mencari dan mengumpulkan dan
mempelajari dokumen-dokumen dari perusahaan yang diperlukan dalam
menyelesaikan tugas akhir ini.
• Metode wawancara
Metode wawancara dengan cara melakukan wawancara langsung
dengan pihak perusahaan dalam kasus ini di PG. Madukismo untuk
mendapatkan

sumber-sumber

data

yang

diperlukan

dalam

menyelesaikan tugas akhir ini.

•
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Data Sekunder
• Studi Literatur
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Merupakan tahapan awal yang dilakukan sebagai proses pembelajaran
untuk lebih memahami tentang teori yang nantinya akan digunakan
dalam menyelesaikan tugas akhir. Studi yang dilakukan dengan cara
menggunakan buku-buku, artikel, situs, dan skripsi yang berhubungan
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dengan permasalahan tugas akhir ini, yaitu berhubungan dengan metode
Tsukamoto.

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem
Metode pengembangan sistem disusun berdasarkan hasil dari data yang
telah diperoleh, yang meliputi:
• Analisis sistem
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Tahap analisa yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu melakukan
analisa terhadap kebutuhan input, proses, dan kebutuhan output
•

Perancangan
Tahap perancangan yang dilakukan yaitu perancangan UML (Unified
Modeling Lnguage), perancangan basis data, perancangan relasi antar
tabel pada basis data tersebut serta perancangan interface.

•

Implementasi
Tahap implementasi yang dilakukan dalam tugas akhir ini yaitu
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penerapan dari konsep yang telah dibuat sebelumnya ke dalam bentuk
program dengan menggunakan PHP dan Mysql.
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•

Pengujian
Pada tahap pengujian yang dilakukan yaitu pengujian bersamaan dengan
perbaikan sistem, sehingga ketika sistem diuji dan menemukan
kesalahan maka akan diperbaiki sampai sistem sesuai dengan yang
diinginkan.

1.7 Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab pokok.
Adapun gambaran laporan tugas akhir secara umum adalah sebagai berikut:
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Bab 1 merupakan Pendahuluan, yang berisikan latar belakang penelitian,
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

Bab 2 merupakan Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Tinjauan Pustaka dan
Dasar Teori.
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Bab 3 merupakan Analisis dan Perancangan Sistem, yang berisi tahapan dan
rancangan pembangunan sistem, termasuk rancangan antarmuka, usecase,
activity diagram, desain bentuk model ujian, teknik rencana pengujian,
flowchart, serta blok diagram sistem serta aliran data.
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Bab 4 merupakan Implementasi dan Analisis Sistem yang berisikan
penjelasan diagram blok sistem, komponen dan hubungannya, pseudocode
dari flowchart yang ada pada bab 3, capture dari sistem yang dibangun,
evaluasi, serta keunggulan dan kekurangan sistem.
Bab 5 merupakan Kesimpulan dan Saran yang berisi kesimpulan dari
penelitian serta menjawab rumusan masalah yang dipaparkan pada bab 1, dan
saran untuk pengembangan penelitian berikutnya
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BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa hasil dari pengujian, maka kita dapat mengetahui baik
buruknya kualitas gula tersebut dan juga harga rekomendasi jual gula berdasarkan
6 faktor penentu kualitas gula yaitu nilai polarisasi, kadar gula reduksi, warna
Kristal, berat jenis butir, kadar air dan belerang dioksida.
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Kelemahan dari AI player yang dibangun terletak pada bagian simulasi
dimana:


Tidak dapat update harga pokok gula secara otomatis, bila ada
perubahan harga pokok gula, maka pengguna memasukkan harga baru.
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Tidak dapat membandingkan harga jual gula dengan pabrik gula lain

5.2 Saran

Berikut merupakan saran pengembangan berdasarkan implementasi Algoritna
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Fuzzy dalam program:



Dapat update nilai pokok gula bila ada perubahan harga
Dapat membandingkan harga jual gula dengan pabrik gula lain
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