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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengendalian  terencana  dari suatu aktifitas adalah merupakan

suatu karakteristik dasar dari industri modern, sebab pada dasarnya

pengendalian yang efektif atas manusia, bahan, mesin, dan uang akan kearah

perolehan laba yang begitu penting dalam suatu toko. Sejalan dengan

perkembangan suatu toko maka untuk menghadapi faktor-faktor  tersebut

diatas haruslah dipertimbangkan sistem pengendalian barang dagangan yang

dapat menunjang seluruh aktifitas barang dagangan sebagai salah satu langkah

dalam proses  pengambilan keputusan.

KKK AUTOSHOP merupakan salah satu toko aksesoris kendaraan

yang bergerak dalam industri distribusi dan penjualan untuk  melayani

permintaan aksesoris kendaraan baik dalam jumlah kecil maupun partai,

dimana dalam melakukan aktivitas barang dagangannya toko ini melayani

berdasarkan pesanan dari konsumen (Job Order). Sebagai toko yang melayani

berdasarkan pesanan atau perjanjian kontrak, maka hasil layanannya akan

selalu mengalami perubahan pada setiap periode, baik jumlah maupun

jenisnya.

Sebagai toko yang beroperasi berdasarkan pesanan atau job order

yang jumlah ataupun jenisnya selalu berubah-ubah pada setiap priode

pemesanan, maka dalam mengendalikan proses operasi KKK AUTOSHOP

sebagian besar telah menggunakan komputer sebagai alat pengolah data.
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Dalam menjalankan usahanya KKK AUTOSHOP sering mengalami

permasalahan dalam memanajemen barang dagangan yang terencana dengan

baik. Sehingga mampu memberikan informasi  yang tepat dan akurat

mengenai waktu dan jumlah barang dagangan tiap komponen. Sehingga

aktifitas usaha tidak akan terhambat karena adanya faktor jumlah persediaan

kebutuhan barang dagangan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis

mengangkat judul “SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

PENGENDALIAN STOK BARANG PADA KKK AUTOSHOP

MENGGUNAKAN METODE FUZZY TSUKAMOTO”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini  adalah “bagaimana membuat

suatu sistem penjadwalan pengadaan barang dagang menggunakan metode

logika fuzzy tsukamoto berbasis dekstop yang dapat membantu proses

pengadaan barang secara cermat”.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mengetahui secara jelas  mengenai sistem perencanaan

pengendalian barang dagangan yang diterapkan sekarang di KKK

AUTOSHOP, tentunya diperlukan penelitian secara menyeluruh dari aktifitas

yang ada, sebab toko ini melayani berbagai jenis produk, namun dalam

penulisan tugas akhir ini penulis melakukan pembatasan masalah. Hal ini
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dimaksudkan agar obyek penelitian dapat terarah sesuai dengan dimaksudkan.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian dibatasi untuk pengendalian perencanaan barang dagangan

seluruh tipe produk yang ditawarkan KKK AUTOSHOP.

b. Permasalahan yang berhubungan dengan biaya/pendanaan untuk

penyediaan barang tidak di bahas dalam penelitian ini.

1.4 Tujuan Penyusunan Tugas Akhir

a. Bagi KKK AUTOSHOP

1) Menjamin tersedianya barang dagangan, item atau komponen

pada saat dibutuhkan untuk memenuhi skedul penjualan, dan

menjamin tersedianya produk jadi bagi konsumen.

2) Menjaga tingkat persediaan gudang pada kondisi minimum.

3) Merencanakan aktivitas penjadwalan penerimaan pesanan dan

aktivitas pembelian barang dagangan.

4) Sistem perencanaan keperluan bahan bekerja sama dengan

sistem perencanaan keperluan kapasitas untuk memastikan

bahwa pembelian yang telah terjadwal akan sesuai dengan

kapasitas perusahaan.

b. Bagi Mahasiswa UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.

1) Sebagai bahan serta masukan bagi mahasiswa yang sedang

menyusun laporan Tugas Akhir.
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2) Sebagai referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

yang berhubungan dengan metode logika fuzzy.

c. Bagi Penulis

1) Sebagai bahan dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh

selama kuliah

2) Sebagai salah satu syarat  kelulusan dalam meraih gelar sarjana

strata-1 di bidang Teknik Informatika.

1.5 Metodologi Penelitian

Langkah dalam pembuatan sistem adalah masalah pengumpulan dan

penganalisaan data. Ada beberapa metode yang digunakan yaitu :

a. Wawancara

Melakukan wawancara secara langsung kepada pihak distributor dan

mengambil data - data dari perusahaan

b. Analisa Dokumen

Melakukan penganalisaan dan pengelolahan terhadap dokumen-dokumen

yang diberikan oleh pihak distributor agar dapat dibuat sesuai dengan

metode yang diinginkan.

c. Studi Literatur

Mempelajari sifat dan struktur data dari literatur serta buku penunjang

lain agar dapat memenuhi perencanaan serta pengambilan keputusan.
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1.6 Sistematika penulisan

Sebelum mengemukakan dan merumuskan keadaan perusahaan yang akan

dibahas, terlebih dahulu akan dikemukakan sistematika penulisan yang akan

dipergunakan dalam penulisan tugas akhir ini agar lebih terarah sesuai dengan

fokus tujuan yang dikehendaki. Adapun sistematika penulisan dari Tugas

Akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang gambaran

keseluruhan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan tugas akhir, metodologi penelitian, serta sistematika

penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini penulis mengemukakan teori-teori metode logika

fuzzy dan juga teori mengenai Sistem Informasi yang berhubungan

dengan masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini. Hal ini

sangat penting, sebab merupakan landasan dalam pemecahan

masalah dan sebagai alat ukur untuk membandingkan keadaan

perusahaan dengan teori – teori tersebut.

BAB III: Analisa dan Perancangan Sistem

Dalam bab ini penulis menyajikan analisis data melalui DFD, Input,

Proses, Output dan perancangan database.
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BAB IV: Implementasi Sistem

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang teknik implementasi serta

pengujian sistem dan metode yang sudah selesai.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang kesimpulan dan saran –

saran terhadap tugas akhir ini.


