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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Selama ini Griya Oebi Bandar Lampung kesulitan dalam mengendalikan 

persediaan stok bahan baku ubi cilembu yang akan mereka pasarkan. Karena untuk 

pemasarannya banyak konsumen yang memilih untuk membeli ubi cilembu matang 

atau yang telah dioven, dan untuk melakukan proses pengovenan dibutuhkan umur 

ubi yang cukup untuk menentukan kualitas terbaiknya supaya rasa dan tekstur ubi 

yang telah matang terasa lebih nikmat dan bermadu (Pujiyanto, 2018). 

Saat ini belum tersedianya sistem di Griya Oebi Bandar Lampung untuk 

menentukan ubi cilembu terbaik untuk dioven berdasarkan umur ubi cilembu 

tersebut, agar ubi cilembu yang akan dioven memiliki umur yang pas sehingga rasa 

yang dihasilkan ubi cilembu tersebut lebih manis dan bermadu. dan juga belum 

tersedianya sistem untuk meramalkan persediaan ubi cilembu yang harus dipesan 

untuk bulan berikutnya berdasarkan banyaknya ubi yang dijual dibulan sebelumnya 

(Pujiyanto, 2018). 

Griya Oebi Bandar Lampung merupakan sebuah outlet penjualan yang 

bergerak dibidang penjualan ubi cilembu yang berdiri sejak tahun 2008.  Griya Oebi 

Bandar Lampung beralamatkan di Jalan Pajajaran No. 147 Kec. Way Halim, 

Bandar Lampung (Pujiyanto, 2018). 

Ubi jalar berkulit semu putih dan semu kuning mulai ditanam di Desa 

Cilembu sejak tahun 1975. Semula nama ubi ini adalah ubi nirkum, kemudian tahun 

1980 nama ubi Cilembu ini mulai terkenal di Jawa Barat dan menyebar ke 

Jabotabek dan puncaknya pada tahun 1985. Saat ini ubi Cilembu memiliki pangsa 
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pasar yang luas bukan saja di sekitar Bandung, Sumedang, Cianjur, Bogor, dan 

bahkan Jakarta, juga mulai merambah ke beberapa kota lainnya (Suriawiria, 2001).  

Ubi Cilembu memiliki kandungan vitamin A dalam bentuk β – karoten 

sebesar 8.509 mg. Suatu jumlah yang cukup tinggi untuk perbaikan gizi bagi 

mereka yang kekurangan vitamin A. Padahal, ubi-ubian jenis lain, kandungan 

vitamin A-nya hanya berada pada 60 – 7.700 mg per 100 gram. Selain vitamin A 

yang tinggi, ubi Cilembu juga mengandung kalsium hingga 30 mg per 100 gram, 

vitamin B-1 0,1 mg, vitamin B-2 0,1 mg dan niacin 0,61 mg, serta vitamin C 2,4 

mg. Selain itu, ubi cilembu juga mengandung karbohidrat sebesar 20,1 g, protein 

1,6 g, dan lemak 0,1 g (Mayastuti, 2002). 

Setelah penulis melakukan perbandingan perhitungan menggunakan metode 

Single Moving Average 2 Periode, Single Moving Average 3 Periode, Single 

Moving Average 5 Periode, Fuzzy Time Series, Single Exponential Smoothing dan 

Weighted Moving Average 2 Periode, Weighted Moving Average 3 Periode, 

Weighted Moving Average 5 Periode  untuk kasus ini penulis memutuskan untuk 

menggunakan metode Fuzzy Time Series karena setelah dilakukan perbandingan, 

metode Fuzy Time Series memiliki tingkat akurasi peramalan yang paling akurat 

ditentukan dengan jumlah nilai error terendah jika dibandingkan dengan metode 

sebelumnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem peramalan stok bahan baku 

dan penentu bahan baku terbaik pada Griya Oebi Bandar Lampung berbasis web 

dengan bahasa pemrograman PHP menggunakan Framework Codeigniter. 

Mengimplementasikan metode Fuzzy Time Series. 
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Mempertimbangkan kondisi tersebut maka dari penelitian ini peneliti akan 

merancang sebuah sistem peramalan dengan perhitungan yang akurat. Dengan 

adanya sistem peramalan ini, pihak Griya Oebi Bandar Lampung diharapkan bisa 

lebih tepat dalam meramalkan banyaknya persediaan ubi cilembu yang harus 

disiapkan untuk bulan berikutnya, dan tepat pula dalam menentukan bahan baku 

ubi cilembu terbaik yang siap dioven berdasarkan umur ubi cilembu. sehingga rasa 

yang dihasilkan lebih manis dan bermadu. Dari beberapa alasan tersebut penulis 

mengajukan sebuah penelitian berjudul : “Sistem Peramalan dan Pengendalian 

Keseimbangan Bahan Baku (Studi Kasus: Griya Oebi Bandar Lampung). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana merancang dan membangun sistem peramalan 

stok bahan baku dan penentu bahan baku terbaik pada Griya Oebi?.” 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:  

1. Sistem hanya dibatasi pada peramalan dan pengendalian bahan baku terbaik. 

2. Studi kasus dilakukan pada Griya Oebi Bandar Lampung. 

3. Belum tersedianya sistem di Griya Oebi Bandar Lampung untuk 

meramalkan jumlah ubi yang harus dipesan untuk periode berikutnya. 

4. Peramalan hanya menggunakan metode fuzzy time series. 
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1.4 Keaslian Penelitian 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

adalah : 

1. Metode yang akan digunakan adalah Fuzzy Time Series. 

2. Metode perancangan sistem menggunakan UML. 

3. Implementasi sistem menggunakan PHP dan MySQL phpMyAdmin sebagai 

database.. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sistem peramalan stok 

bahan baku dan penentu bahan baku terbaik pada Griya Oebi. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

1. Dapat meramalkan banyaknya persediaan ubi cilembu yang harus 

dipesan/disiapkan untuk bulan berikutnya. 

2. Mempermudah dalam melakukan penentuan bahan baku ubi cilembu 

terbaik yang sudah siap dioven berdasarkan umur. 
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