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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Logika Fuzzy merupakan suatu logika  yang memiliki  nilai  kekaburan  

atau kesamaran  fuzzyness  antara  benar  atau  salah. Dalam  teori  logika  fuzzy  

suatu  nilai bias  bernilai  benar  atau  salah  secara  bersama. Namun  berapa  

besar  keberadaan  dan kesalahan  suatu  tergantung  pada  bobot  keanggotaan  

yang  dimilikinya.  Logika  fuzzy memiliki  derajat  keanggotaan  dalam  rentang  

0  hingga  1.  Berbeda    dengan  logika digital  yang  hanya  memiliki  dua  nilai  

1  atau  0.  Logika  fuzzy  digunakan  untuk menterjemahkan  suatu besaran yang 

diekspresikan menggunakan bahasa  linguistic, misalkan  besaran  kecepatan  laju  

kendaraan  yang  diekspresikan  dengan  pelan,  agak cepat, cepat dan sangat 

cepat. Dan  logika  fuzzy menunjukan sejauh mana suatu nilai itu  benar  dan  

sejauh mana  suatu  nilai  itu  salah. Tidak  seperti  logika  klasik  scrisp/ tegas,  

suatu nilai  hanya mempunyai  2  kemungkinan  yaitu merupakan  suatu  anggota 

himpunan  atau  tidak.  Derajat  keanggotaan  0  (nol)  artinya  nilai  bukan  

merupakan anggota himpunan dan 1 (satu) berarti nilai tersebut adalah anggota 

himpunan. 

Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang 

input kedalam  suatu  ruang  output,  mempunyai  nilai  kontinyu.  Fuzzy  

dinyatakan  dalam derajat  dari  suatu  keanggotaan  dan  derajat  dari  kebenaran.  

Oleh  sebab  itu  sesuatu dapat  dikatakan  sebagian  benar  dan  sebagian  salah  

pada  waktu  yang  sama (Kusumadewi. 2004). 

Kecepatan berselancar, mengunduh, mengunggah dan berkirim pesan 

dalam jaringan internet merupakan kenyamanan dan kepuasan yang dapat 

dirasakan jika jaringan internet yang di gunakan memiliki bandwith yang besar. 

Namun bandwith yang terlalu besar juga dapat merugikan perusahaan Karena 

terlalu berlebihan. Pembagian bandwith yang ideal di perlukan dalam mengatur 

arus lalulintas unduh dan unggah dalam jaringan internet demi kenyamanan 

pengguna internet dan keuntungan bagi instansi. 
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Melihat dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, Metode fuzzy 

tsukamoto dapat di gunakan sebagai pengatur bandwith untuk instansi. Fuzzy 

tsukamoto akan berfungsi sebagai metode yang akan menghitung lebar bandwith 

berdasarkan masukan yang di dapat yaitu kecapatan berselancar, kecepatan unduh 

dan kecepatan streaming. Oleh Karena itu penulis mendapat ide untuk membuat 

sebuah sistem pendukung keputusan Decision Support System yang akan 

membantu menghitung kebutuhann bandwith pada setiap divisi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan Decision Support 

System dengan menggunakan algoritma Metode Fuzzy Tsukamoto ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan metode fuzzy Logic sebagai pengambil 

keputusan kebutuhan bandwith ? 

3. Bagaimana menguji metode fuzzy sebagai pendukung keputusan dalam 

manajemen bandwith? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1. Merancang sistem pendukung keputusan Decision Support System dengan 

menggunakan algoritma Metode Fuzzy Tsukamoto. 

2. Mengimplementasikan metode fuzzy Logic sebagai pengambil keputusan 

kebutuhan bandwith. 

3. Menguji metode fuzzy sebagai pendukung keputusan dalam manajemen 

bandwith. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar masalah yang dikerjakan dalam tugas akhir ini lebih terarah dan 

mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka batasan masalah pada tugas akhir 

ini sebagai berikut: 
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1. Proses yang terjadi dalam sistem yang dibangun meliputi proses pendataan 

infrastruktur jaringan komputer setiap divisi.  

2. Keluaran yang dihasilkan sistem adalah daftar bandwith untuk setiap divisi. 

3. Sistem yang akan dibangun dalam bentuk simulasi dan Sistem ini 

menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto. 

4. Menggunakan data Kecepatan download dan Upload di PT. Golden Leaves 

Jaya Abadi. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu 

Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, impelementasi 

dan Pengujian serta Penutup. Kelima bagian pembahasan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi dan sistematika 

penulisan pada tugas akhir yang berjudul Perancangan Sistem 

Manajemen Bandwith Internet Menggunaan Metode Fuzzy Tsukamoto 

(Software) Di Pt. Golden Leaves Jaya Abadi. 

BAB II Landasan Teori 

Pada bab ini berisikan tentang  teori – teori, definisi, konsep dasar,  

serta komponen – kompenen penyusun tugas akhir yang menjadi dasar 

acuan atas pembahasan masalah yang ditulis dalam laporan tugas akhir. 

 

BAB III  Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini berisikan tentang rancangan Sistem Manajemen Bandwith 

Internet Menggunaan Metode Fuzzy Tsukamoto (Software) Di Pt. 

Golden Leaves Jaya Abadi. rumusan masalah serta batasan masalah 

yang ditentukan, Perancangan flow diagram (DFD), analisis database, 

perancangan struktur menu, perancangan antar muka, perancangan 

struktur program dengan menggunakan bahasa php dan faktor 
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pendukung lain untuk dijadikan pendukung implementasi pada bab 

selanjutnya.  

BAB IV  Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini berisikan tentang implementasi  dan penjelasan dari 

rancangan sistem yang telah dibuat. Dimulai dari pembuatan aplikasi, 

kode – kode pemrograman, database dan kemudian dilakukan pengujian 

pada aplikasi yang telah dibuat. 

 

BAB V  Penutup 

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai kesimpulan dan 

saran hasil perancangan dan implementasi program berkaitan dengan 

judul tugas akhir yang telah dibuat. 

 


