
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dengan berkembangnya teknologi dewasa ini, segala sesuatu harus 

dilakukan dengan cepat. Selama ini, persiapan kebutuhan praktikum di 

Laboratorium Farmasi Universitas Muhammadiyah Malang masih dilakukan 

secara manual, baik dalam hal perhitungan jumlah bahan, perhitungan stok bahan 

yang tersedia, maupun perhitungan alat-alat yang dibutuhkan dalam praktikum. 

Dengan demikian laboran yang bertugas harus menghitung dan menentukan 

jumlah bahan yang akan digunakan dalam satu semester. Karena data bahan yang 

digunakan sangat banyak, tentu akan menyulitkan laboran melakukan perhitungan 

dan juga akan membutuhkan waktu yang lama. 

Maka pada tugas akhir ini, akan dirancang sistem yang dapat melakukan 

perhitungan jumlah bahan praktikum, berdasarkan jumlah mahasiswa tiap kelas, 

jumlah kelas dan jumlah kebutuhan bahan dalam satu periode sebelumnya. 

Pendekatan yang akan digunakan dalam merancang sistem ini 

menggunakan algoritma Fuzzy Tsukamoto untuk memprediksi jumlah pemesanan 

bahan praktikum sehingga dihasilkan sistem untuk memprediksi jumlah 

kebutuhan bahan praktikum berdasarkan jumlah mahasiswa dan jumlah kebutuhan 

bahan pada beberapa semester sebelumnya. 

Dengan memanfaatkan sistem ini maka tujuan dari tugas akhir ini adalah 

merancang dan membangun sistem yang dapat membantu para laboran dalam 

melakukan perhitungan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum dan mengurangi 

kesalahan perhitungan yang kadang terjadi saat dilakukan perhitungan secara 

manual. Karena sistem ini dapat melakukan perhitungan kebutuhan sampai 

dengan beberapa semester kedepan. 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam tugas akhir ini, meliputi beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana penerapan metode Tsukamoto untuk memprediksi jumlah 

kebutuhan bahan praktikum berdasarkan data satu periode yang lalu? 

2. Bagaimana mengembangkan sebuah sistem dengan metode Tsukamoto 

untuk memprediksi jumlah kebutuhan bahan praktikum berdasarkan 

data satu periode yang lalu? 

3. Bagaimana tingkat validitas sistem dengan metode Tsukamoto untuk 

memprediksi jumlah kebutuhan bahan praktikum berdasarkan data satu 

periode yang lalu? 

4. Bagaimana perbandingan hasil dari perhitungan oleh sistem dan 

perhitungan manual oleh laboran? 

1.3 Tujuan 

Beberapa tujuan dari penulisan ini adalah : 

1. Menerapkan metode Tsukamoto untuk memprediksi jumlah kebutuhan 

bahan praktikum berdasarkan data satu periode yang lalu. 

2. Mengembangkan sebuah sistem dengan metode Tsukamoto untuk 

memprediksi jumlah kebutuhan bahan praktikum berdasarkan data satu 

periode yang lalu. 

3. Mengetahui tingkat validitas Sistem dengan metode Tsukamoto 

4. Mengetahui perbandingan hasil dari perhitungan sistem dengan 

perhitungan oleh laboran. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan dalam tugas akhir ini, meliputi beberapa hal sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan adalah : 

- jumlah persediaan bahan praktikum,  



- jumlah permintaan bahan praktikum 

- total pemakaian bahan praktikum 

2. Ruang lingkup penelitian ini adalah analisa kebutuhan praktikum di 

Laboratorium Farmasi Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Pembuatan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

Mysql sebagai  penyimpanan data. 

1.5 Metodologi Pengerjaan 

Adapun tahap-tahap dalam melakukan perancangan dan pembuatan 

aplikasi ini antara lain sebagai berikut : 

1. Analisa sistem 

Pada tahap ini dibuat analisa mengenai kebutuhan dalam pembuatan 

aplikasi. Analisis dilakukan untuk membuat spesifikasi dan 

menstrukturkan kebutuhan pengguna. 

Sistem yang nantinya akan dibuat berbasis web ini akan dirancang 

menggunakan PHP dengan penyimpanan data menggunakan MySQL. 

Sebelumnya data wilayah didapatkan langsung dari Laboratorium 

Farmasi Universitas Muhammadiyah Malang 

2. Pada tahap ini dilakukan studi untuk  memahami  algoritma Fuzzy 

Tsukamoto dan referensi lainnya yang relevan 

a. Fuzzy 

 Logika Fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk 

memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Alasan 

digunakannya Logika Fuzzy, antara lain [1] : 

a. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Konsep 

matematis yang mendasari penalaran fuzzy sangat 

sederhana dan mudah dimengerti. 

b. Logika fuzzy sangat fleksibel. 

c. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data 

yang tidak tepat. 



d. Logika fuzzy mampu  memodelkan  fungsi-fungsi  

nonlinear  yang  sangat kompleks. 

e. Logika fuzzy dapat membangun  dan  

mengaplikasikan  pengalaman-pengalaman para 

pakar secara langsung tanpa harus melalui proses 

pelatihan. 

f. Logika fuzzy dapat  bekerjasama  dengan  teknik-

teknik  kendali  secara konvensional. 

 

b. Metode Tsukamoto 

 Pada metode Tsukamoto, setiap aturan direpresentasikan 

menggunakan himpunan-himpunan fuzzy, dengan fungsi 

keanggotaan yang monoton. Untuk menentukan nilai output 

crisp/hasil yang tegas (Z) dicari dengan cara mengubah input   

(berupa himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-

aturan fuzzy) menjadi suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy 

tersebut. Cara ini disebut dengan metode defuzzifikasi (penegasan). 

Metode defuzzifikasi yang digunakan dalam metode Tsukamoto 

adalah metode defuzzifikasi rata-rata terpusat  (Center Average 

Defuzzyfier) [2]. 

 

3. Pembuatan Desain Sistem. 

 Desain berkonsentrasi pada bagaimana sistem dibangun untuk 

memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Beberapa hal yang dilakukan 

dalam desain sistem antara lain pemodelan sistem, desain basis data, 

dan desain aplikasi. 

 

4. Uji Coba 

Uji coba akan dilakukan sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini dilakukan uji validitas membandingkan hasil 

perhitungan manual dan  hasil perhitungan system. 

2. Melakukan pengujian system 



1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

tugas akhir, metodologi penelitian yang digunakan untuk pembuatan tugas 

akhir dan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Membahas tentang teori - teori yang mendukung dan mendasari 

perencanaan dan pembuatan aplikasi sistem. 

BAB III: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Membahas tentang analisa kebutuhan dari sistem dan desain dari 

keseluruhan sistem yang dibuat, perancangan sistem yang ada dalam 

aplikasi yang meliputi state diagram. 

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Membahas tentang implementasi fitur aplikasi dan pengujian dari kinerja 

sistem yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat 

bekerja dengan baik. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini.  


