
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada era globalisasi ini penggunaan teknologi semakin berkembang pesat 

terutama penggunaan teknologi informasi berbasis  komputer. Informasi sangat 

menunjang kegiatan didalam dunia bisnis dan industri. Informasi merupakan 

bagian yang penting dan berharga. Informasi yang tepat waktu dan akurat yang 

akan membantu dalam pengambilan keputusan dan menentukan langkah-langkah 

yang harus dilakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan organisasi dan 

usaha yang akan dilakukan. Adanya informasi sehingga dapat mendukung 

kegiatan operasional dan manajerial organisasi. 

PT Sari Segar Husada merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

produksi dan penjualan natadecoco yang melayani penjualan lokal seperti daerah 

lampung yaitu, rumah makan, agen-agen, dan lain-lain, serta diluar lampung.     

PT Sari Segar Husada menghasilkan natadecoco produksi ± 2500 per hari untuk 

permintaan ± 2000 per hari . Pengolahan data produksi sudah menggunakan 

aplikasi secara terkomputerisasi tetapi sering terjadi kesalahan, sering terjadi 

redudansi data, kurangnya pelayanan data, dan belum adanya keamanan data, 

penyimpanan datanya masih disimpan dalam bentuk pengarsipan dokumen 

sehingga mudah hilang dan rusak, sertaprediksi produksi. 

Alternatif untuk memperkecil kesalahan yang terjadi dalam pengolahan data 

produksi maka akan dibuat sistem informasi manajemen pengolahan data 
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produksi yang dapat mempermudah dalam pengolahan data laporan secara cepat, 

tepat, dan aman serta menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Sistem ini akan menggunakan metode Fuzzy Logic yaitu suatu cara yang tepat 

untuk memetakan suatu data didalam ruang input (komputer) kedalam suatu ruang 

output( printer) yang menghasilkan laporan (Lofti A Zadeh2010). Berdasarkan 

masalah diatas maka perlu dilakukan analisis manajemen produksi menggunakan 

penelitian Fuzzy Logic. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut :  

1. Bagaimana mengurangi kesalahan dalam penginputan data produksi? 

2. Bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi redudansi data ? 

3. Bagaimana cara menghindari akses dari pihak yang tidak bertanggung 

jawab ? 

4. Bagaimana cara mengestimasi jumlah produksi setiap tahun menggunakan 

metode fuzzy logic ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

membatasi permasalahan yang ada hanya dengan membahas :  

1. Sistem ini dibatasi hanya pada system pengolahan data produksi dan 

prediksi produksi 

2. Produk yang diproduksi adalah natadecoco. 
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3. Menggunakan pendekatan fuzzy logic mamdani. 

4. Pengembangan sistem menggunakan metode waterfall 

5. Perancangan sistm menggunakan BAD, dan metode pengujian 

menggunakan Black Box. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk  mengurangi masalah dalam penginputan data. 

2. Untuk mengatasi agar tidak terjadi redudansi data. 

3. Untuk menghindari akses dari pihak yang tidak bertanggung jawab dengan 

membuatkan hak akses (login). 

4. Untuk mengatasi jumlah produksi menggunakan metode fuzzy logic 

dengan menganalisis hasil produksi. 

 

1.5      Manfaat Penelitian 

1. Memberikan manfaat untuk mengatasi masalah penginputan data. 

2. Memberikan manfaat untuk mengatasi redudansi data 

3. Memberikan estimasi setiap tahun. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Sistematika Penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori dasar yang mendukung 

pembahasan yaitu definisi tentang Sistem Informasi Pengolahan Data 

Produksi, BAD, Borland Delphi, dan MySQL. Materi yang diambil dapat 

merupakan pengertian dasar teori dari masalah yang sedang dikaji dan 

disusun sendiri oleh penulis sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang rancangan sistem terhadap masalah penentuan 

tenaga kerja, Metodologi penelitian, Waterfall,  flowchart sistem yang 

berjalan, Diagram Konteks, DFD,dan jadwal penelitian. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil implementasi sistem yang dibuat. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan dan saran dari laporan yang penulis buat. 

Simpulan dan saran dinyatakan secara terpisah.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


