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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Untuk dapat bersaing di dunia bisnis saat ini, industri kecil dan menengah 

khususnya di wilayah Sumatera harus dapat memanajemen usahanya di mulai dari 

manajemen pemasaran, keuangan, operasional dan sebagainya. Dari segi 

manajemen operasional salah satunya perusahaan harus meningkatkan efektifitas 

dan efisiensi operasional perusahaan melalui metode dan model operasional 

modern seperti perencanaan produksi, peningkatan dan manajemen produksi, dan 

sebagainya. 

Peranan informasi sangat berpengaruh dalam suatu struktur yang jelas, cepat, 

tepat dan efisien akan mendukung kelancaran operasional atau manajemen suatu 

organisasi. Penggunaan  teknologi informasi saat ini yang semakin luas digunakan 

untuk menghasilkan suatu data yang akurat, cepat seperti halnya pencatatan atau 

perhitungan jumlah produksi dapat dilakukan secara otomatis. Hal ini jauh lebih 

mudah jika dibandingkan  dengan menggunakan metode  konvensional yang 

sifatnya masih manual.  

Saat ini telah banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi 

untuk mempercepat pekerjaan, tetapi tidak sedikit pula perusahaan yang belum 

memanfaatkan teknologi informasi, khususnya perusahaan yang bergerak dibidang 

produksi roti baik halnya Toko Respiesusu. Pemanfaatan informasi yang 

dibutuhkan oleh Toko Respiesusu adalah kebutuhan akan informasi yang jelas, 

cepat, tepat dan efisien sangat penting mengingat bidang bisnis yang dijalani oleh 

Toko Respiesusu merupakan bisnis yang bergerak di bidang produksi roti dan 

penjualan roti. 
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Roti Toko Respiesusu merupakan roti yang beralamatkan di Jl. Ratu Dibalau 

gang Cempaka 8 No.9, Way Kandis  Bandarlampung. Toko Respiesusu merupakan 

Toko roti yang bergerak dibidang kuliner. Produk yang dijual oleh Toko Respiesusu 

adalah  roti yang di produksi sendiri. 

Toko Respiesusu mengalami ketidaksetabilan permintaan konsumen tehadap 

produk roti yang terkadang tinggi dan rendah. Hal ini menjadi permasalahan bagi 

Toko Respiesusu dalam menentukan perencanaan jumlah produksi, dimana Toko 

Respiesusu masih melakukan perencanaan jumlah produksi roti secara manual 

sehingga sangat tidak efektif dan tidak efisien. Toko Respiesusu sering 

memproduksi roti yang berlebihan. Akibatnya dapat membuat kerugian bagi pihak 

Toko Respisusu yang sudah tidak layak dipasarkan akan dibuang. 

Melihat permasalahan yang dipaparkan diatas maka yang menjadi pokok 

permasalahan adalah bagaimana merancang aplikasi  perencanaan produksi roti 

yang tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat merupakan hal yang diinginkan 

Toko Respiesusu.  

Berdasarkan hasil pemaparan dari latar belakang masalah diatas, maka 

penelitian ini mengangkat judul tentang “Perancangan Sistem Perencanaan 

Jumlah Produksi Roti Mengunakan Metode Fuzzy Mamdani” yang merupakan 

sebuah aplikasi untuk membantu karyawan dalam merencanakan  produksi roti 

untuk hari berikutnya dalam jumlah yang tepat dan melakukan pengecekan 

kesediaan stok barang masuk dan keluar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana menganalisis aplikasi sistem perencanaan jumlah produksi roti 

menggunakan fuzzy mamdani? 

2. Bagaimana membangun suatu sistem perencanaan jumlah produksi roti 

menggunakan metode fuzzy mamdani? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penulis ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus 

pada permasalahan yang telah ditentukan, serta tidak terjadi pengertian yang hilang 

karena ruang lingkup yang terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Sistem ini dibangun dan dirancang hanya membahas mengenai  perencanaan 

produksi roti. 

2. Sistem ini menghasilkan laporan data barang masuk dan keluar, jumlah stok 

barang dan transaksi pembayaran pelanggan. 

3. Data yang digunakan adalah data jumlah permintaan, jumlah sisa dan jumlah 

kekurangan dan jumlah produksi roti pada bulan Mei. 

4. Metode yang digunakan, menggunakan metode fuzzy mamdani. 

5. Studi kasus di lakukan di Toko Respiesusu. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dari 

penelitian ini adalah: 

2 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian yang dilakukan ini memiliki 

tujuan menerapkan metode fuzzy mamdani untuk merencanakan produksi roti 

di Toko Respiesusu. 
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1.5 Manfaat dan Kontribusi Penelitian 

1.5.1 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini yaitu dengan dibangunya sebuah sistem perencanaan 

jumlah produksi roti dengan menggunakan metode fuzzy mamdani, dapat 

membantu menentukan jumlah roti yang akan di produksi. 

1.5.2 Kontribusi Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menetukan jumlah 

perencanaan produksi roti pada Toko Respiesusu. 

1.6 Keaslian Penelitian 

Keaslian dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Perancangan sistem perencanaan yang dibuat berfokus pada produksi roti. 

2. Basis yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah aplikasi yang 

berbasis web. 

3. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah adalah menggunkan 

metode fuzzy mamdani. 

 

 

 

 

 


