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Abstrak 

Perangkat lunak adalah bagian yang sangat penting dalam kegaiatan pengolahan, penyimpanan 

dan pengaksesan informasi, tuntutan penggunaan sistem pada saat ini sangat tinggi untuk 

memudahkan pekerjan suatu perusahaan atau organisasi, tak luput juga pada toko bengkel untuk 

memaksimalkan kinerja pelayanan pada bengkel tersebut maka dibutuhkan sistem informasi 

yang tepat. Permasalahan pada saat ini adalah, pada bengkel tersebut belum ada sistem yang 

diterapkan pada bengkel tersebut, data pada stok barang masih berupa secarik kertas dari 

pembelian barang-barang yang ada pada toko dikumpulkan menjadi satu, hal ini dapat 

menimbulkan data pembelian barang tersebut hilang atau rusak untuk jangka waktu yang lama. 

Pada penelitian ini dibuat suatu sistem yang menerapkan metode algoritma fuzzy logic 

tsukamoto menggunakan 3 variabel pada fuzzifikasi yaitu transaksi, stok dan pembelian barang, 

sistem yang dibuat ini dapat memudahkan bengkel dalam memprediksi data stok barang 

sehingga data stok barang akan selalu update dan pembuatan laporan akan menjadi efisien 

 

Kata Kunci: Perangkat lunak, fuzzy logic, fuzzy tsukamoto, sistem, prediksi 

 
Abstract 

Software is a very important part in the activities of processing, storing and accessing 

information, the demands of using the system at this time are very high to facilitate the work of 

a company or organization. The current problem is, in the workshop there is no system 

implemented in the workshop, the stock data is still in the form of a piece of paper from 

purchasing goods at the store collected into one, this can cause data on the purchase of goods 

to be lost or damaged. for a long period of time. In this research, a system is made that applies 

the Tsukamoto fuzzy logic algorithm method using 3 variables in fuzzification, namely 

transactions, stocks and purchases of goods, this system can make it easier for workshops to 

predict stock data so that stock data will always be updated and report generation will be 

efficient. 
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1. PENDAHULUAN 

Pemanfaatan teknologi yang sema-

kin berkembang saat ini adalah sangat 

penting terutama untuk membantu ke-

giatan pekerjaan dalam meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi pekerjaan sehari-

hari. 

 

Menurut (Hartanti, 2017) perangkat 

lunak adalah bagian yang sangat penting 

dalam kegaiatan pengolahan, penyimpan-

an dan pengaksesan informasi. 

 

Tuntutan penggunaan sistem apli-

kasi saat ini sangatlah tinggi apapun 

kegiatan yang dilakukan baik di peru-

sahaan kecil, besar ataupun disuatu 

organisasi dan lain-lain,  begitu juga pada 

toko bengkel, untuk mencapai kesuksesan 

kinerja bengkel nya, bengkel tersebut 

memerlukan suatu aplikasi yang tepat 

guna dalam pengelolaan data barang dan 

meningkatkan pelayanan bengkel ter-

sebut. Permasalahan yang terjadi pada 

bengkel tersebut adalah belum ada sistem 

yang diterapkan pada bengkel tersebut, 
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data pada stok barang masih berupa 

secarik kertas dari pembelian barang-

barang yang ada pada toko dikumpulkan 

menjadi satu, hal ini dapat menimbulkan 

data pembelian barang tersebut hilang 

atau rusak untuk jangka waktu yang 

lama. 

 

Berdasarkan permasalahan diatas 

maka dibuatlah sistem informasi inven-

tory dan manajemen stok barang dengan 

menerapkan algoritma fuzzy logic meng-

gunakan metode fuzzy tsukamoto, tahap 

awal metode ini dilakukan fuzzyfikasi 

terhadap variabel stok barang dan jumlah 

penjualan barang (Awaludin, 2015). Pada 

tahap fuzzyfikasi, dilakukan 

pengelompokan variabel ke dalam 

beberapa kategori yang diimple-

mentasikan, tujuan penelitian ini adalah 

bengkel tersebut dapat mengetahui per-

sediaan barang dan jumlah penjualan 

dikomputasi dengan algoritma Fuzzy 

logic dalam satu bulan, sehingga owner 

bisa menentukan stok peralatan mana 

yang harus ditambah dan tidak. 

 

Menurut penelitian (Hartanti, 

Aziza, & Siswipraptini, 2019) fuzzy logic 

digunakan untuk melakukan kontrol pada 

perempatan lalu lintas, sehingga dapat 

menentukan waktu lampu hijau dan 

merah sesuai antrian yang lebih banyak 

atau sedikit menggunakan kriteria 

number of vehicles, lenght of queue dan 

width of road. 

 

Pada Penelitian (Satria & Sibarani, 

2020) fuzzy tsukamoto digunakan untuk 

pemilhan karyawan yang memiliki 

kinerja terbaik dengan menerapkan tiga 

kriteria yaitu absensi, kepribadian, dan 

problem solving. 

 

Sedangkan pada penelitian 

(Kosasih & Setiyawati, 2020) fuzzy 

tsukamoto digunakan untuk menentukan 

pemberian rekomendasi penentuan jum-

lah pemesanan barang yang optimal 

sehingga dapat meminimalisir kembali 

terjadinya over stok atau limit stok. 

 

Pada penelitian (Puryanto & ., 

2016), sistem dibuat untuk perencanaan 

stok barang dengna menggunakan me-

tode fuzzy C-Means dan mekanisme 

inferensi fuzzy tsukamoto, sehingga 

bagian pengiriman dapat mempertim-

bangkan jumlah barang yang akan 

dikirim. 

 

Sedangkan pada penelitian 

(Larasati, 2015) menggunakan metode 

fuzzy dapat memberikan rekomendasi 

jumlah produksi secara cepat. 

 

2. METODEPENELITIAN 

 

 
Gambar 1. Tahapan Penelitian 

 

2.1 InstrumenPenelitian 

Instrumen penelitian merupakan 

alat yang digunakan dalam pengolahan 

data menjadi sebuah informasi yang ber-

manfaat. Pada tahap ini pengolahan data 

dilakukan, yakni pengolahan data untuk 

perhitungan algoritma fuzzy logic untuk 

menentukan barang terendah dan ter-

tinggi dengan menggunakan variabel 



95  

yang sudah ditentukan dari nama 

barang,harga barang dan jumlah barang. 

 

2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini Metode pe-

ngumpulan data yang dilakukan data 

dikumpulkan secara langsung.Secara 

langsung yakni pengumpulan data 

kualitatif melalui wawancara terhadap 

pemilik toko. 

 

2.3 Design Manajemen Model 

Perancangan sistem dan imple-

mentasi berdasarkan penelitian ini yaitu 

mengimplementasikan algoritma fuzzy 

logic tsukamoto untuk stok barang di 

sistem aplikasi pada toko bengkel melton 

motor. Dalam pengembangan perangkat 

lunak dan merancang suatu sistem, 

disiplin ilmu yang digunakan sebagai 

dasar pemodelan. Pengembangan pe-

rangkat lunak pada sistem ini yakni 

menggunakan model waterfall. Model 

air terjun (waterfall) adalah salah satu 

jenis model pengembangan aplikasi dan 

termasuk kedalam siklus hidup klasik 

(classic life cycle), yang mana mene-

kankan pada fase yang berurutan dan 

sistematis.  

 

3  HASILDANPEMBAHASAN 

Apabila stok barang toko bengkel 

melton motor menggunakan 4 aturan 

fuzzy: 

R1: IF Transaksi Turun AND Stok 

Banyak THEN Pembelian barang 

Berkurang 

R2: IF Transaksi Turun AND Stok 

Sedikit THEN Pembelian barang 

Berkurang 

R3: IF Transaksi Naik AND Stok 

Banyak THEN Pembelian barang 

Bertambah 

R4: IF Transaksi Naik AND Stok 

Sedikit THEN Pembelian barang 

Bertambah 

 

Berapa barang yang harus distok, 

jika jumlah transaksi sebanyak 9/hari dan 

stok digudang masih 3 barang? 

 

A. Fuzzifikasi 

1. Transaksi 

Terdiri atas 2 himpunan fuzzy yaitu 

NAIK dan TURUN 

 

 
 

Derajat nilai keanggotaan : 

 

 
 

2. Stok 

Terdiri atas 2 himpunan fuzzy yaitu 

SEDIKIT dan BANYAK 

 
 

 
 

Derajat nilai keanggotaan : 

 

 
 

 

3. Pembelian Barang 

Terdiri atas 2 himpunan fuzzy yaitu 

BERKURANG dan BERTAMBAH 
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B. Inferensi 

Evaluasi rule, operator zadeh di-

gunakan sehingga didapat  predikat 

untuk menentukan z. 

 

Aturan 1 

R1: IF Transaksi Turun AND Stok 

Banyak THEN Pembelian barang 

Berkurang 

predikat 1 

 =  

=min(  Transaksi TURUN[12]  Stok 

BANYAK[3] 

=min(0,2 ; 0,5)= 0,2 

Untuk  predikat 1 = 0,2 pada himpunan 

pembelian BERKURANG 

= (6-z)/(6-4) = 0,2 

=> z1 = 5,6 

 

Aturan 2 

R2: IF Transaksi Turun AND Stok 

Sedikit THEN Pembelian barang 

Berkurang 

predikat 2 

=  

=min(  Transaksi TURUN[12]  Stok 

SEDIKIT[3] 

=min(0,2 ; 0,5)= 0,2 

Untuk  predikat 2 = 0,2 pada himpunan 

pembelian BERKURANG 

= (6-z)/(6-4) = 0,2 

=> z2 = 5,6 

Aturan 3 

R3: IF Transaksi Naik AND Stok Banyak 

THEN Pembelian barang Bertambah 

predikat 3 

=  

=min(  Transaksi NAIK[12]  Stok 

BANYAK[3] 

=min(0,8 ; 0,5)= 0,5 

Untuk  predikat 3 = 0,5 pada himpunan 

pembelian BERTAMBAH 

= (z-4)/(6-4) = 0,5 

=> z3 = 3 

Aturan 4 

R4: IF Transaksi Naik AND Stok Sedikit 

THEN Pembelian barang Bertambah 

predikat 4 

=  

=min(  Transaksi NAIK[12]  Stok 

SEDIKIT[3] 

=min(0,8 ; 0,5)= 0,5 

Untuk  predikat 4 = 0,5 pada himpunan 

pembelian BERTAMBAH 

= (z-4)/(6-4) = 0,5 

=> z4 = 3 

 

C. Menentukan Output Crips 

Pada metode tsukamoto untuk 

menentukan output crips menggunakan 

rata-rata berbobot yaitu : 

z =  

=  

= 5,24/1,4 = 3,74 

 

Jadi hasil perhitungan yang telah 

dilakukan diatas, dari data barang keluar 

yang telah dilakukan dengan perhitungan 

menggunakan Algoritma Fuzzy Logic 

Tsukamoto didapatkan hasil yaitu, jumlah 

stok barang yang harus dibeli adalah 3,74 

barang. 

 

 
Gambar 3.1 Penerapan metode fuzzy 

logic pada sistem aplikasi 

 

Pada gambar diatas adalah sebuah 

sistem aplikasi yang menampilkan hasil 

pene-rapan metode fuzzy tsukamoto. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dengan dibuatnya sistem aplikasi 

yang menerapkan metode fuzzy 

logic pada proses perhitungan, maka 

sistem penyediaan stok barang 

menjadi tepat. 

 

2. Pembuatan laporan stok barang 

tidak lagi memakan waktu lama dan 

menjadi lebih efisien serta me-

mudahkan pelaporan barang secara 

berkala 

 

3. Dengan adanya sistem yang meng-

gunakan metode fuzzy tsukamoto 

ini maka data stok barang bisa 

diprediksi dan barang yang disedia-

kan akan selalu update. 
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