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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa tahun terakhir ini telah berkembang aplikasi multimedia dan 

teknologi telekomunikasi, ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah pengguna 

teknologi informasi terutama jaringan komputer untuk mengakses internet. Oleh 

karena itu, jaringan komputer diharapkan memainkan peran penting untuk akses 

internet yang real-time dengan pelayanan transaksional dan aplikasi multimedia 

yang bergerak, serta untuk mendukung berbagai pelayanan panggilan yang berbeda 

dan kompleks yang merupakan persyaratan quality of service (Mustaziri, 2012). 

Pada hot spot dengan beban lalu lintas data yang sibuk, karena permintaan lalu 

lintas data pengguna jaringan sangat penting. Downlink bisa menjadi hambatan 

sistem karena asimetris pada lalu lintas data pada jaringan komputer, terutama bila 

sedang mengakses data misalnya men-download video streaming dari web. Paket 

penjadwalan yang dikirim dalam downlink ke pengguna harus dilakukan secara 

efektif, sehingga quality of service pada lalu lintas data masing-masing aliran 

dipertahankan sementara pemanfaatan jalur data dimaksimalkan (Mustaziri, 2012). 

Rekomendasi bandwidth pada jaringan komputer di lembaga pendidikan tinggi 

diperlukan untuk membantu pihak administrator, baik pada jaringan LAN maupun 

pada jaringan koneksi internet sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan 

akademik. Pada dasarnya besarnya kebutuhan bandwidth mempresentasikan 

kapasitas dari koneksi, semakin tinggi kebutuhan bandwidth, umumnya akan diikuti 

oleh kinerja yang lebih baik, walaupun kinerja keseluruhan juga tergantung pada 

faktor-faktor lain misalnya delay yaitu waktu tunda antara masa sebuah perangkat 

meminta akses ke jaringan dan masa perangkat itu memberi izin untuk melakukan 

transmisi. 

Penggunaan internet secara bersamaan dapat mempengaruhi performansi 

jaringan seiring dengan peningkatan jumlah pengguna. Performansi jaringan 

memegang peranan penting dalam pengaturan kebutuhan bandwidth untuk tiap 

layanan aplikasi internet yang beraneka ragam. 

Penggunaan logika fuzzy telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang 

pekerjaan, hal ini disebabkan karena beberapa hal antara lain konsep fuzzy yang 
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memakai konsep matematika sehingga mudah dimengerti, fuzzy sangat fleksibel, 

memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat, mampu memodelkan  

fungsi-fungsi nonlinier yang sangat kompleks, membangun dan mengaplikasikan 

pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses 

pelatihan, dapat bekerjasama dengan teknik-teknik kendalali secara konvensional 

serta fuzzy didasarkan pada bahasa alami (Kusumadewi, 2004). 

Pada penelitian ini akan diterapkan metode fuzzy sugeno dalam merancang 

sistem pendukung keputusan untuk memberikan rekomendasi terhadap bandwidth 

pada sebuah titik koordinat. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan 

rekomendasi berupa normal atau upgrade terhadap bandwidth dilihat dari sisi 

kualitas layanan di koordinator pusat atau titik hotspot yang berada pada kampus II 

UMM. Dalam penelitian ini dibutuhkan tiga fungsi keanggotaan untuk dijadikan 

inputan dalam memberikan rekomendasi, diantaranya traffik/bandwidth, jumlah 

pengguna dan kualitas layanan. 

1.2 Rumusan Masalah 

1 Bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan untuk 

memberikan rekomendasi terhadap bandwidth pada sebuah titik koordinat atau 

hotspot. 

2 Bagaimana mengimplementasikan algoritma fuzzy pada sistem pendukung 

keputusan tersebut. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1 Merancang dan membangun sistem pendukung keputusan untuk memberikan 

rekomendasi terhadap bandwidth pada sebuah titik koordinat atau hotspot. 

2 Mengimplementasikan algoritma fuzzy pada sistem pendukung keputusan 

rekomendasi bandwidth. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Aplikasi dibuat dengan menggunakan pemrograman PHP. 

2. Paramater masukan terdiri dari 3 faktor yaitu trafik jaringan, jumlah pengguna 

dan kualitas pelayanan. 

3. Metode yang dipakai adalah fuzzy Sugeno. 

4. Hasil berupa normal dan upgrade. 
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1.5 Metodologi 

1 Studi Pustaka  

Dalam melakukan perancangan sistem aplikasi dibutuhkan beberapa literatur. 

Adapun literatur yang perlu dipelajari mempelajari buku, artikel, dan situs yang 

terkait dengan pemrograman PHP dan mempelajari literatur mengenai design 

tampilan aplikasi yang sifatnya user friendly sehingga mudah dikenali oleh user. 

2 Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu dilakukan 

penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap ini dapat 

menggunakan diagram flowchart sebagai representasi desain yang dibuat. 

3 Implementasi Metode 

Pada Bagian ini akan dilakukan pembuatan keputusan bandwidth dengan 

menggunakan metode fuzzy Sugeno. Langkah pertama adalah melakukan instalasi 

XAMPP. Selanjutnya merancang metode fuzzy Sugeno supaya mendapatkan hasil 

sesuai dengan penelitian ini. 

4 Pengujian Sistem 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari aplikasi keputusan bandwidth 

dengan menggunakan metode fuzzy Sugeno. Pengujian ditujukan apakah sesuai 

dengan hasil rencanan penelitian. 

5 Pembuatan Laporan 

Kegiatan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan berjalan 

sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI  

Pada bab ini dijelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan 

yang dibahas sebagai dasar pemikiran. Permasalahan tersebut yaitu bandwidth, 

kecerdasan buatan dan fuzzy Sugeno. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Pada bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisis sistem 

meliputi analisis permasalahan, deskripsi sistem, kebutuhan sistem, sedangkan 

perancangan sistem meliputi arsitektur sistem, perancangan aplikasi, dan  fuzzy 

algoritma. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, 

hasil pengujian dan pengujian fungsional. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 


