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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di negara kita Indonesia memiliki kekayaan alam sangat begitu besarnya disebabkan oleh 

geografis Indonesia yang di apit dua samudra dan dua benua dan banyak laut dan gunung berapi 

menyebabkan Indonesia sangat subur akan kekayaan alam.Sumber kekayaan alam yang dapat 

diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi pertambangan dan gas alam. 

Sumber daya dari alam Indonesia baik yang itu tidak bisa diperbaharui dan diperbaiki atau maupun 

yang bisa diperbaharui memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Kegunaan itu dibagi menjadi dua, 

yaitu sebagai bahan baku atau sebagai energi. Sumber daya alam dan laut di indonesia, telah lama 

dimanfaatkan sebagai tujuan bahan baku maupun sebagai energi untuk segi konsumsi,Rata-rata 

masyarakat Indonesia mengkonsumsi makanan pokok yaitu yang paling utama nasi dan ikan juga 

tidak kalah digemari untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia selain dari segi ekonomi dari 

kalangan atas sampe kalangan bawah dapat semua membelinya harganya yang relatif murah dan 

terjangkau, sudah banyak produksi olahan ikan hampir semua wilayah di Indonesia terdapat pabrik 

produksiya. Produksi kripik ikan di Kudus sekarang ini meningkat sangat pesat dari industri kecil 

rumahan sampai industri besar, kripik ikan memiliki sangat banyak potensi dapat berkebang sama 

seperti halnya produk olahan makanan lainya dikarenakan banyaknya permintaan pasar akan 

produk makanan siap saji di Kabupaten Kudus dan dapat menjadi lapangan penyerapan tenaga 

kerja yang dapat mengurangi tingkat penganguran di daerah sekitar. 

Banyak industri kripik ikan di Kudus dalam mengelola usahanya mendapatkan berbagai 

masalah yang diantaranya masih kekurangan modal, resiko penjualan dan pemasaran yang 

khususnya yaitu pengembalian produk kripik ikan yang tidak laku dan kadaluwarsa dan juga 

penjuwalan yang masih bersekala lokal di wilayah Karesidenan Pati. Untuk produk yang 

dikembalikan karena mendekati kadaluarsa oleh sebab itu untuk mengatasi ketidakpastian 

permintaan pasar dan jumlah produksi dibutuhkan sitem pengambil keputusan agar 

memaksimalkan produksi pembuatan kripik ikan dengan mengunakan metode Logika Fuzzy 

Mamdani. Logika Fuzzy merupakan suatu langkah proses dan pengambilan keputusan yang 

berbasis dengan aturan untuk mencapai suatu tujuan di peruntukkan memecahkan masalah yang 

ada, dimana sistem itu sulit untuk dimodelkan atau gambaran terdapat ketidak jelasan yang 
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berlimpah banyak. Logika dari Fuzzy sangat ditentukan oleh persaman dari logika tersebut tidak 

dari persamaan diferensial yang komplek atau lengkap dan itu dari pemikiran dan yang 

mengidentifikasi dari sebuah masalah dan dalam memperoleh keuntungan, sistemdari fuzzy ini 

tersusun dari beberapa himpunan fuzzy antar aturan fuzzy yang sudah terdapat di dalamnya. Subset 

dari fuzzy sebagai himpunan suatu bagianyang berbeda dari variabel input maupun output itu 

sendiri, aturan-aturan fuzzy yang berkaitan dengan variable dari masukan juga dari variabel output 

pengeluwaran melewati subset. Dari sebuah aturan fuzzy tersebut, sebuah sistem bisa 

mengkompeensasi dan juga menyelesaikan dengan cepat juga efisien. 

Mamdani diterapkan atau diimplementasikan sebagai alternatif untuk penyelesaian 

masalah dalam menetukan jumlah produksi kripik di industri kripik Agung dan untuk penelitian 

tersebut diharapkan dapat mempunyai banyak manfaat di antaranya adalah menambah khasanah 

penelitian empiris dalam membangun sistem cerdas yaitu logika fuzzy dalam menentukan dan 

memaksimalkan produksi, sistem fuzzy dengan menggunakan metode Mamdani ini diharapkan 

supaya bisa menyelesaikan masalah dalam penentuan produsi kripik Agung dengan logika fuzzy 

metode mamdani. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari pengertian latar belakang di atas terdapat pemasalahan yang dihadapi dan ditemukan 

di atas, maka diambil perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengatasi masalah, membuat jalan keluar dari masalah tersebut? 

2. Bagaiamana logika fuzzy dengan metode mamdani bisa mengoptimalkan pembuatan 

produksi kripik ikan? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan sudah dijelaskan, agar pembahasannya tidak 

meluas sampai kemana-mana dan supaya tidak membuat terjadinya permasalahan yang lain 

masalah yang sudah ada,Maka didalam laporan peneliti membahas permasalahan sebatas masalah 

yang terjadi,Supaya dapat menjadikan konsep yang terarah dan juga dapat sesuai dengan apa yang 

diinginkan yaitu : 

1. Analisa untuk sistem berasal dari jumlah produksi pembuatan kripik ikan, jumlah 

permintaan pasar, dan jumlah stok produksi kripik ikan yang masih ada di toko. 

2. Sistem memaksimalkan kripik ikan yang digunakan ini menggunakan Metode Mamdani, 

dan menggunakan satu jenis kripik ikan. 
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3. Untuk sistem akan menggunakan bahasa pemrograman php dan localhost tidak 

tersambung ke internet hanya untuk industry tersebut. 

4. Aplikasi atau sistem yang dirancang hanya meliputi proses dan hasil memaksimalkan 

produksi kripik ikan yang akan dibuat. 

1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat sistem atau aplikasi yang sangat bermaanfaat untuk pengusaha kripik ikan. 

2. Memaksimalkan hasil produksi pembuatan kripik ikan bagi produsen kripik Agung. 

3. Menggunakan metode fuzzy mamdani untuk menentukan produksi kripik ikan. 

1.5 Manfaat 

Manfaat didapat dari laporan penelitian skripsi ini meliputi antara lain adalah sebagai 

berikut : 

1. Membangun sistem untuk mengetahui dan menyelesaikan masalah yang ada. 

2. Menambah konstribusi keilmuan dalam Logika Fuzzy dengan Metode Mamdani. 

3. Dapat memudahkan industri yang akan diteliti dan menerapkan sistem tersebut supaya 

dapat digunakan dan bermanfaat. 
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