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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

PT. Tunas Agung Sentosa (TAS) yang terletak di daerah Kebonagung Malang, 

merupakan perusahaan swasta yang memiliki unit usaha tebu sebagai salah satu divisi usaha 

YKKA (Yayasan Kesejahteraan Kebon Agung) Pabrik Gula Kebon Agung.                  

Pemilihan kerjasama dengan petani atau pedagang yang dibutuhkan oleh PT. TAS, dan 

benar–benar membutuhkan partner yang berkualitas dan profesional serta saling 

menguntungkan. Saat ini PT. TAS tidak menggunakan metode dalam mengambil keputusan 

kerjasama, sehingga keputusan pemilihan pedagang atau petani kurang maksimal. Selama ini 

di sana menggunakan microsoft excel sebagai media perhitungan. Oleh karena itu untuk 

membantu efektifitas dan efisiensi dalam sebuah pengambilan keputusan, maka diperlukan 

sebuah aplikasi yang dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Dengan 

demikian penulis berencana membangun sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk 

menyeleksi partner kerjasama calon pedagang atau petani tebu dengan menggunakan sebuah 

metode.  

 Ketidaktepatan dan ketidakjelasan keputusan melekat pada sikap pengambil keputusan 

dalam menelaah suatu permasalahan. Dengan demikian, pengalaman dan pendapat dari 

pengambil keputusan dapat dijadikan dasar untuk melengkapi teori agar berkembang lebih 

baik dalam memahami suatu permasalahan. Kemudian dalam lingkungan manajemen 

keuangan diperlukan informasi untuk merumuskan variabel keputusan, kendala dan 

parameter lain yang bersifat tidak jelas atau parameter yang ukurannya tidak tepat. 

Berdasarkan alasan di atas metode yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Fuzzy 

Tsukamoto. Konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah 

dimengerti. 

Perlu ditekankan bahwa kegiatan pemilihan didasarkan pada perencanaan bagian 

keuangan dan akuntansi, karena dalam rencana tersebut telah ditetapkan berbagai persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh petani tebu atau pedagang tebu yang ingin bekerja sama dengan PT. 

TAS. Dengan demikian penulis ingin meneliti dengan mengambil judul “APLIKASI 

PENDUKUNG KEPUTUSAN ANTARA PETANI DAN PEDAGANG TEBU DENGAN 

PT. TUNAS AGUNG SENTOSA MALANG MENGGUNAKAN METODE FUZZY 

TSUKAMOTO” 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah yaitu “Bagaimana 

merancang aplikasi pemilihan kerjasama dengan calon petani atau pedagang tebu dengan PT. 

TAS menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto ? 

Disini penulis menggunakan fungsi keanggotaan fuzzy (membership fuction) untuk 

menentukan derajat keanggotaan menggunakan pendekatan fungsi kurva bahu. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penulis yaitu membangun sebuah aplikasi yang dapat membantu 

membuat keputusan jual beli dengan para petani tebu pada PT. Tunas Agung Sentosa 

Bululawang Malang, yang diharapkan dapat memberikan kajian ilmu dan bahan 

pembelajaran yang berguna. Kemudian mendapatkan pengetahuan, informasi, dan 

pengalaman mengenai konsep perancangan program menggunakan PHP. Dapat digunakan 

juga sebagai portofolio untuk dokumentasi di masa mendatang. 

 

 1.4. Batasan Masalah  

Melihat luasnya permasalahan yang ada, maka perlu dibuatkan batasan masalah.  

Adapun batasan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah: 

1) Perancangan aplikasi ini hanya menginputkan variabel harga beli tebu/kw, jumlah 

pemasukan tebu/kw, jumlah gula dan gula natura yang dihasilkan, harga lelang. 

Keterangan variabel: 

o Harga beli tebu/kw adalah harga satuan per kwintal yang kita dapatkan 

dari petani. 

o Jumlah pemasukan tebu/kw adalah banyaknya tebu yang dapat kita 

peroleh dari seorang pedagang. 

o Jumlah gula dan gula natura yang dihasilkan maksudnya adalah berapa kg 

gula yang dapat kita peroleh dari hasil tebu tersebut. Gula natura adalah 

10% dari jumlah gula yang dihasilkan maka semakin banyak gula yang 

dihasilkan akan semakin banyak gula natura yang dapat diperoleh oleh 

PT. TAS. 

o Harga lelang disini maksudnya adalah setiap minggu diadakannya 

pertemuan disuatu tempat bersama PT. TAS, para petani tebu dan penjual 
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gula untuk menentukan harga satuan lelang gula per kg. Yang melelang 

harga gula disini adalah pedagang gula, yang nantinya harga tertinggi 

akan dipilih. Proses lelang tidak dapat dibatalkan apabila sudah 

mendaftar. 

2) Pemilihan kerjasama digunakan untuk pedagang atau petani dengan PT. Tunas 

Agung Sentosa Malang. 

3) Program tersebut digunakan untuk membantu keputusan pihak keuangan atau 

akuntansi dalam pemilihan petani atau pedagang dalam kerjasama usaha tebu. 

4) Metode yang digunakan  Fuzzy Tsukamoto. 

5) Implementasi sistem menggunakan PHP. 

6) Menggunakan database MySQL. 

1.5. Metodologi 

 Metodologi yang digunakan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: 

1. Studi pustaka, yaitu melakukan studi literatur tentang sistem, SPK (Sistem 

Pendukung Keputusan), dan metode Fuzzy Tsukamoto melalui buku dan browsing 

internet. 

2. Analisa dan perancangan, yaitu membuat alur sistem kerja dengan menggabungkan 

berbagai data yang didapatkan dengan cara menggunakan diagram alir 

(Flowchart). 

3. Metode konsultasi, yaitu dalam masa perencanaan dan pembuatan laporan tugas 

akhir berkonsultasi dengan bagian keuangan dan akuntansi PT. Tunas Agung 

Sentosa, juga dosen pembimbing serta beberapa sumber-sumber lain yang 

dijadikan acuan.  

4. Pembahasan yaitu pengumpulan dan pengolahan data meliputi analisa 

permasalahan, solusi masalah yang ditawarkan, data yang digunakan, desain 

flowchart, pengolahan data himpunan fuzzy, fungsi keanggotaan, pembentukan 

rule, defuzzy weighted average dan pengujian data. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

 Penulisan tugas akhir ini terdiri dari atas lima bagian pembahasan, yaitu  

Pendahuluan,  Landasan Teori,  Analisa  dan Perancangan Sistem, Implementasi dan 

Pengujian, serta Penutup. Kelima bagian pembahasan tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, metodologi dan sistematika penulisan tugas akhir dengan 

judul APLIKASI PENDUKUNG KEPUTUSAN ANTARA PETANI DAN 

PEDAGANG TEBU DENGAN PT. TUNAS AGUNG SENTOSA 

MALANG MENGGUNAKAN METODE FUZZY TSUKAMOTO. 

 

BAB II. Landasan Teori 

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar acuan atas pembahasan  

permasalahan  yang  ditulis  dalam  laporan Tugas Akhir.  

 

BAB III. Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini membahas rancangan sistem sesuai judul yang telah dibuat,  

rumusan masalah serta batasan masalah yang ditentukan. Perancangan  

sistem ini meliputi pengolahan data himpunan fuzzy, fungsi keanggotaan, 

pembentukan rule, defuzzy weighted average, pengujian data. 

 

BAB IV. Implementasi dan Testing 

Bab ini membahas tentang implementasi atau penerapan dan pengujian dari 

rancangan sistem yang telah dibuat.  

 

BAB V. Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang hasil perancangan dan 

implementasi terhadap aplikasi yang telah dibuat. 


