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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak terlah kita jumpai berbagai jenis bisnis jasa dalam kehidupan

sehari – hari. Salah satunya adalah perusahaan di-bidang jasa transportasi atau

jasa ekspedisi meng-gunakan sepeda motor. Transportasi di-artikan sebagai

pemindahan barang dari tempat asal ke-tempat tujuan, di-mana kegiatan

angkut meng-angkut di-mulai dari ke-tempat tujuan dan ke-mana kegiatan

barang di-akhiri.

Motor merupakan salah satu sarana jasa transportasi umum yang

memberikan kebutuhan masyarakat dalam kepergian yang jauh seperti pulau

Sumatra dan pulau kalimatan, sehingga dengan perjalanan yang jauh tak

jarang membuat motor mengalami kerusakan. Sama seperti alat transportasi

lainnya, motor juga memiliki masa berlaku uji berkala. Masa uji berkala

bertujuan untuk mengetahui kondisi motor yang di-perbolehkan untuk

beroperasi atau layak jalan. Kondisi motor yang tidak layak membuat motor

semakin rusak karena terlalu di-paksakan untuk ber-operasi sehingga sering

terjadi kecelakaan. Maka perlu di-lakukan terhadap kelayakan motor dengan

menggunakan fuzzy logic. Bila dibandingkan dengan logika konvensional,

kelebihan fuzzy logic adalah kemampuan dalam proses penalaran secara

bahasa sehingga dalam perancangan tidak memerlukan persamaan matematik

yang rumit.

Dengan adanya permasalahan di-atas,maka di-buat sebuat sistem untuk

mengatasi maslah tersebut untuk tugas akhir dengan judul “Penentuan

Penyewaan Kelayakan Operasional Sepeda Motor Menggunakan Metode

Fuzzy Tsukamoto”.

1.2 Perumusan Maslah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukanan di-atas untuk

merumuskan permasalahan ini adalah bagaimana menentukan penyewaan

kelayakan operasional sepeda motor menggunakan metode fuzzy tsukamoto.
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1.3 Batasan Masalah

Sebagaimana di-sebutkan dalam latar belakang dan perumusan

masalah, ada bebera permasalahan yang di-analisa peneliti. Ruang lingkup

permasalahan di-atas perlu adanya batasan untuk memberikan kemudahan.

Batasan tersebut adalah :

1. Penentuan kelayakan ini menggunakan metode fuzzy tsukamoto.

2. Studi kasus hanya dilakuna di-penyewaan motor.

3. Penentuan kelayakan ini menggunakan bahasa pemrograman php yang

hanya mencapai localhost dan tidak tersambung oleh internet.

1.4 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah dan batasan masalah maka dapat di-

deskripsikan tujuan dari tugas akhir ini, adalah :

1. Membuat penentuan kelayakan dengan teknik metode fuzzy tsukamoto.

2. Menganalisa penyewaan kelayakan sepeda motorlayak atau tidak layak

untuk di pakai.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat yang di-harapkan dalam laporan ini antara lain :

1. Mengetahui kemampuan mahasiswa menerapkan teori yang di-peroleh di-

bangku perkuliahan dengan kenyataan sesungguhnya, sehingga dapat

digunakan sebagau bahan evaluasi akademik.

2. Dapat memberikan penyewaan kelayakan motor yang lebih baik dengan

adanya penambahan aplikasi ini.

3. Dapat di-jadikan pembandingan atau literature penyusunan skripsi dimasa

yang akan dating serta menambah referensi perputaskaan atau jurnal untuk

meningkatkan kualitas pendidikan.


