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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY) terus mengalami pertumbuhan, dan jika dibandingkan dengan akhir tahun 

2013 pada Desember 2014 mengalami kenaikan hingga 3,67%. Hingga akhir 

Desember 2014, Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM DIY mencatat total 

jumlah UMKM sebanyak 136.844. Jumlah UMKM yang semakin banyak 

menjadikan tingkat persaingan semakin kompetitif. Keadaan ini mengharuskan 

para pelaku bisnis untuk memenuhi permintaan pasar dengan tepat waktu dan dalam 

jumlah yang sesuai sehingga diharapkan keuntungan perusahaan akan meningkat. 

Nin’s Roti adalah salah satu UMKM yang terletak di Jalan Piyungan 

Prambanan, KM. 3, Bercak Baru, Sleman, Yogyakarta. Usaha ini didirikan pada 

tanggal 29 Agustus 2003 dan bergerak di bidang pangan, khususnya produksi roti. 

Berdasarkan data yang di dapat, perusahaan sering mengalami kekurangan atau 

kelebihan produksi. Kekurangan produksi dapat mengakibatkan keuntungan tidak 

maksimal, sedangkan kelebihan persediaan dapat menyebabkan penumpukan 

produk. 

Banyak cara untuk menentukan jumlah produksi, salah satunya adalah dengan 

menggunakan logika fuzzy. Logika fuzzy merupakan sebuah pendekatan untuk 

komputasi berdasarkan derajat kebenaran yang biasanya dinyatakan dengan benar-

salah atau 1 – 0 atau kata-kata, sebagai pengganti bilangan. 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Rianto Samosir, dkk menggunakan 

logika fuzzy Sugeno dan Mamdani untuk menentukan estimasi jumlah produksi 

kopi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode Mamdani selalu memberikan 

angka produksi, sedangkan dengan metode Sugeno diperoleh -0,189 ton yang 

artinya, tidak perlu melakukan produksi. Hal ini bertolak belakang dengan 

perusahaan yang selalu memproduksi kopi setiap bulannya bahkan setiap hari.. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Joni Eka Candra menggunakan logika 

fuzzy Mamdani dan Tsukamoto untuk menentukan estimasi jumlah produksi rokok. 

Dari data perhitungan menurut metode Tsukamoto pada  bulan Januari tahun 2013 

diperoleh 3842 karton, dan menggunakan metode Mamdani pada  bulan Januari 

tahun 2013 diperoleh 3170, sedangkan menurut data produksi perusahaan pada  

bulan januari tahun 2013 memproduksi 3.172 karton, maka dapat disimpulkan 

bahwa metode yang  paling mendekati nilai kebenaran adalah metode Mamdani. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan perusahaan dalam menentukan 

estimasi jumlah produksi, akan dibangun sebuah sistem menggunakan logika fuzzy 

Mamdani. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yaitu : 

bagaimana mengoptimalkan produksi roti berdasarkan logika fuzzy dengan 

memperhatikan faktor jumlah permintaan, jumlah persediaan, dan biaya produksi. 
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1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada dan menyadari adanya 

keterbatasan serta kemampuan, maka dibuat ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibangun untuk menentukan jumlah produksi roti berdasarkan 

data pada tanggal 1 – 30 April 2017. 

2. Produk yang diteliti adalah roti produksi dari Industri Rumah Tangga Nin’s 

Roti yang terletak di Jl. Piyungan Prambanan, KM. 3, Bercak Baru, Sleman, 

Yogyakarta. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan jumlah produksi adalah jumlah 

permintaan, jumlah persediaan, dan biaya produksi. 

4. Penalaran fuzzy menggunakan metode Mamdani, dengan tahapan fuzzifikasi, 

inferensi (membentuk aturan), aplikasi fungsi implikasi, dan defuzzifikasi. 

5. Himpunan fuzzy terbentuk adalah 12 himpunan, yaitu : permintaan naik, 

permintaan tetap, permintaan turun, persediaan banyak, persediaan cukup, 

persediaan sedikit, produksi kurang, produksi sedang, produksi tambah, biaya 

produksi naik, biaya produksi tetap, dan biaya produksi turun. 

6. Aturan fuzzy yang digunakan adalah 81 aturan. 

7. Representasi keanggotaan fuzzy adalah representasi kurva bentuk bahu. 

8. Penegasan (defuzzifikasi) dengan metode centroid. 

9. Hasil akhir dari sistem adalah estimasi jumlah produksi. 

10. Sistem yang dibangun berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP dan 

basis data MySQL. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Membantu manajemen Nin’s Roti dalam menentukan estimasi jumlah 

produksi. 

2. Mengimplementasikan logika fuzzy Mamdani dalam penentuan estimasi 

jumlah produksi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Aplikasi ini dapat membantu pihak manajemen Nin’s Roti dalam menentukan 

estimasi jumlah produksi. 


