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Abstrak 
 

Admika Lenstyono :  Autoreply Rekomendasi Pembelian Laptop Dengan Metode Fuzzy (Studi Kasus   

: CV. Widia Sarana Computer), Skripsi, Teknik Informatika, FT, UN PGRI Kediri 2018.  

Kata Kunci  :  Sistem  Pendukung  Keputusan, Metode  Fuzzy  Tahani, Kriteria, Komputer  

merupakan kebutuhan wajib bagi setiap orang diera globalisasi seperti sekarang ini. Karena dengan 

adanya komputer dekstop maupun laptop akan lebih mudah dalam proses belajar dan bekerja. 

Pemilihan komputer yang baik dan sesuai dengan kebutuhan adalah yang sangat penting selain sebagai 

kebutuhan bekerja dan belajar hal tersebut dapat memberikan kenyamanan yang lebih bila komputer 

yang digunakan cocok dengan kebutuhannya.. Permasalahan penelitian ini  adalah (1) Bagaimana  

merancang  dan membuat  suatu sistem  pendukung  keputusan untuk pemilihan  perangkat komputer  

di CV. Widia Sarana Computer yang mampu memberikan keputusan terbaik beserta informasi tentang 

Spesifikasi dari komputer tersebut  dengan metode  Logika  Fuzzy  Tahani  yang  sesuai  dengan 

kriteria pemilihan.?  (2) Bagaimana  menentukan  tujuan  pemilihan komputer sesuai  dengan kriteria- 

kriteria yang ada, dimana penelitian kriteria tersebut nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan untuk membantu customer dalam memilih komputer yang sesuai 

dengan kebutuhannya. Kriteria yang digunakan adalah processor, memory dan harga. Metode  Logika 

Fuzzy  Tahani  digunakan untuk menentukan pembobotan kriteria  sesuai  dengan tahapan dan proses  

perhitungan, selanjutnya  hasil  pembobotan kriteria  dari metode  Fuzzy  Tahani  tersebut  akan 

menjadi  inputan data  kriteria  yang nantinya digunakan output perangkingan dari Object Komputer 

yang direkomendasikan. Membangun sistem  pemilihan ini  dibutuhkan bahasa  pemrograman Delphi 

dan database MySQL. Telah terbangunnya  sistem  pendukung  keputusan untuk pemilihan Object 

Komputer di CV. Widia Sarana Commputer menggunakan metode Fuzzy Tahani yang mampu 

memberikan rekomendasi  pemilihan Object Komputer di  CV. Widia Sarana Conputer dengan kriteria 

yang dipilih. 
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I. LATAR BELAKANG 

Dalam era globalisasi saat ini 

perekonomian berkembang dengan 

sangat pesat, sehingga persaingan di 

dalam dunia usaha menjadi semakin 

ketat. Hal ini mendorong suatu 

perusahaan untuk melakukan suatu 

inovasi atau terobosan baru dalam 

teknologi informasi. 

Perkembangan teknologi 

komputer telah mampu menggantikan 

pekerjaan manusia. Sebagaimana 

diketahui, komputer pada awal 

diciptakannya, difungsikan sebagai 

alat hitung saja. Akan tetapi, seiring 

dengan kebutuhan manusia, komputer 

dituntut untuk mampu melakukan 

tugas-tugas seperti yang dilakukan 

manusia. Manusia dapat 

menyelesaikan tugas-tugasnya karena 

memiliki pengetahuan dan 

pengalaman. Selain itu, manusia juga 

dibekali dengan akal untuk melakukan 

penalaran. Demikian juga dengan 

komputer, untuk dapat bertindak 

layaknya seperti manusia, komputer 

juga harus mempunyai  pengetahuan  

dan  kemampuan penalaran. Di sinilah 

arti pentingnya artificial intelligence 

(kecerdasan buatan) dalam ilmu 

komputer (Jogiyanto, 1999). 

Membeli sebuah laptop bukan 

sesuatu yang mudah. Sebagai salah 

satu contoh adalah ketika seorang 

hendak membeli sebuah laptop. Orang 

tersebut membutuhkan rekomendasi 

yang tepat dari toko atau penjual 

yang ada. Laptop apa yang tepat untuk 

orang tersebut dan bagaimana 

menentukan rekomendasi yang akan 

diberikan adalah pertanyaan yang 

harus dijawab. 

Pada proses merekomendasikan 

pilihan laptop, tentunya ada kriteria-

kriteria yang ditentukan oleh pembeli 

sehingga nantinya mendapatkan suatu 

bentuk rekomendasi dari sistem yang 

diinginkan. Dasar penilaian terhadap  

rekomendasi laptop yang diberikan 

kepada pembeli tidak hanya dinilai 

dari indeks harga saja, tetapi juga 

harus memperhatikan kecepatan 

prosesor, kapasitas HDD, kapasitas 

RAM, dimensi layar, dan berat serta 

Memory pendukung yang dimiliki, 

apabila jumlah laptop seperti dulu, 

hanya beberapa saja tipe yang tersedia, 

maka proses perekomendasian untuk 

tipe produk yang ditawarkan tidak 

begitu rumit, sedangkan pada Era 

Globalisasi saat ini, seiring dengan 

perkembangan teknologi dan kemajuan 

informasi serta kebutuhan pembeli 

yang selalu berubah maka muncul 

beberapa tipe produk yang memiliki 

Memory yang diperlukan oleh 

pembeli, dan jumlahnya pun tidak 

sedikit maka disini dibutuhkan 
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kejelian dari pembeli dalam memilih 

sebuah produk laptop yang sesuai 

dengan kebutuhan masing masing 

Dengan aplikasi rekomendasi ini 

diharapkan mampu memberikan 

kemudahan bagi admin untuk 

meningkatkan pelayanan dibidang 

pemasaran. Dengan adanya aplikasi 

ini diharapkan mampu meningkatkan 

pelayanan terhadap pelanggan dan 

penjualan sehingga pelanggan dapat 

ditangani secara cepat dan akurat. 

A. Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah yang akan 

dibahas dalam tugas akhir ini antara 

lain: 

1. Berawal dari sistem informasi yang 

masih manual. 

2. Proses pelayanan pemberian 

rekomendasi barang belum tertata 

dengan baik. 

B. Pembatasan Masalah 

Adapun batasan Sistem Informasi 

berikut ini  antara lain : 

1. Sistem Informasi ini tidak dapat di 

akses oleh orang luar, aplikasi ini 

bersifat private hanya bisa 

digunakan oleh admin toko dan 

calon pelanggan toko. 

2. Sistem Informasi dapat melakukan 

proses rekomendasi pembelian 

laptop pada toko Widia Sarana 

Computer. 

3. Sistem dapat melakukan proses 

penyimpaan data laptop yang dijual 

pada toko Widia Sarana Computer. 

4. Sistem dapat melakukan proses 

pencarian data laptop yang dijual 

pada toko Widia Sarana Computer. 

5. Sistem ini dibuat mengunakan 

Delphi sedangkan databasenya 

menggunakan MySQL. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal yang diungkapkan 

diatas, maka penulis merumuskan   

permasalahan yang akan dibahas 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat system 

informasi yang masih manual 

menjadi terkomputerisasi? 

2. Bagaimana membuat aplikasi 

autoreply rekomendasi pembelian 

laptop yang terhubung dengan 

computer server data laptop yang 

dijual? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai  dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berfungsi untuk membuat system 

informasi yang manual menjadi 

terkomputerisasi. 

2. Membuat aplikasi aplikasi 

autoreply rekomendasi pembelian 

laptop yang terhubung dengan 

computer server data laptop yang 

dijual. 
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3. Mengimplementasi aplikasi 

autoreply rekomendasi pembelian 

laptop secara tepat dan akurat. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan 

menfaat bagi berbagai pihak yang  

berkepentingan, Adapun manfaat 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini dapat 

dipergunakan perusahaan sebagai 

inovasi dan pengembangkan 

pelayanan terhadap pelanggan. 

2. Bagi Penulis 

Sebagai sarana menerapkan ilmu-

ilmu yang diperoleh dibangku 

perkuliahan kedalam perusahaan 

sesungguhnya. 

3. Bagi Pihak lain 

Penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai masukan referensi untuk 

penyelesaian kasus yang sama. 

 

II. FUZZY 

Logika Fuzzy pertama kali 

dikembangkan oleh Lotfi A. Zadeh 

pada tahun1965. Teori ini banyak 

diterapkan di berbagai bidang, antara 

lain representasi pikiran manusia 

kedalam suatu sistem. Banyak alasan 

mengapa penggunaanlogika fuzzy ini 

sering dipergunakan antara lain, 

konsep logika fuzzy yang mirip dengan 

konsep berpikir manusia. Sistem fuzzy 

dapat merepresentasikan pengetahuan 

manusia ke dalam bentuk matematis 

dengan lebih menyerupai cara berpikir 

manusia. Pengontrol dengan logika 

fuzzy mempunyai kelebihan yaitudapat 

mengontrol sistem yang kompleks, 

non-linier, atau sistem yang sulit 

direpresentasikan kedalam bentuk 

matematis. Selain itu, informasi berupa 

pengetahuan dan pengalaman 

mempunyai peranan penting dalam 

mengenaliperilaku sistem di dunia 

nyata. 

Logika fuzzy juga memiliki 

himpunan fuzzy yang mana pada 

dasarnya, teori himpunan fuzzy 

merupakan perluasan dari teori 

himpunan klasik. Dimana dengan 

logika fuzzy, hasil yang keluar 

tidak akan selalu konstan dengan 

input yang ada.Cara kerja logika 

fuzzy secara garis besar terdiri dari 

input, proses dan output. Logika 

fuzzy merupakan suatu teori 

himpunan logika yang dikembangkan 

untukmengatasi konsep nilai yang 

terdapat diantara kebenaran (truth) 

dan kesalahan(false). Dengan 

menggunakan fuzzy logic nilai yang 

dihasilkan bukan hanya ya(1) atau 

tidak (0) tetapi seluruh kemungkinan 

diantara 0 dan 1. 

Dibutuhkan 3 kriteria utama 

sebagai prosedur fuzzy tahani yaitu:  
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harga, memory, dan penyimpanan. 

Yang dimana nilai dari kriteria 

tersebut yang dihitung sesuai dengan 

panduan prinsip fuzzy tahani. 

A. Kriteria Harga 

Rekomendasi apakah untuk kriteria 

harga murah menggunakan metode 

fuzzy tahani. 

 

Gambar 4.1. Fungsi Keanggotaan 

Kriteri Harga 

B. Kriteria Memory 

Kriteria Memory dibagi menjadi 

3 himpunan fuzzy, yaitu : sedikit, 

sedang dan banyak. Himpunan 

sedikit dan banyak menggunakan 

pendekatan fungsi keanggotaan yang 

berbebtuk bahu, sedangkan 

himpunan sedang menggunakan 

pendekatan berbentuk segitiga pada 

gambar dibawah ini : 

 

Gambar 4.2. Fungsi Keanggotaan 

Memory 

C. Kriteria Penyimpanan 

Kriteria kapasitas penyimpanan 

(hdd) dibagi menjadi 3 himpunan 

fuzzy, yaitu : dekat, sedang dan 

besar. Himpunan dekat dan besar 

menggunakan pendekatan fungsi 

keanggotaan yang berbentuk bahu, 

sedangkan himpunan sedang 

menggunakan pendekatan berbentuk 

segitiga pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 4.3 Fungsi Keanggotaan 

Kriteria 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil 

 

Gambar 5.10 tampilan home 

pada server 

Tampilan utama (Main Menu) 

berisi tentang menu-menu apa saja 

yang dapat digunakan dalam apliksi 

tersebut. 
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Gambar 5.31 Halaman 

Pencarian 

Berisi form untuk 

memasukan kriterian seperti 

kapasitas peyimpanan (HDD), 

memory (RAM) dan harga 

untuk menentukan komputer 

mana yang akan dipilih. 

 

Gambar 5.35 halaman 

hasil akhir 

Pada halaman hasil akhir 

berisi data data komputer dan 

nilai dari hasil perhitungan 

fuzzy. 

B. KESIMPULAN 

1. Kesimpulan 

       Setelah menyelesaikan 

serangkaian tahapan dalam 

merancang dan membangun 

aplikasi autoreply 

rekomendasi laptop hingga 

pada tahapan pengujian, maka 

dapat diambil beberapa 

kesimpulan diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

a. Menghasilkan aplikasi 

autoreply rekomendasi 

laptop, serta menjadikan 

sistem informasi yang 

masih manual menjadi 

terkomputerisasi. 

b. Dalam aplikasi dihasilkan system 

informasi rekomendasi laptop yang 

tidak harus bertatap muka dengan 

pelayan toko. 

c. Terimplementasinya Aplikasi 

autoreply rekomendasi laptop 

sebagai sistem yang 

berkesinambungan untuk pelayanan 

dan penjualan pada toko Widia 

Sarana Computer Kediri. 

2. Saran 

Beberapa hal yang disarankan 

dalam pengembangan aplikasi 

autoreply rekomendasi laptop adalah 

sebagai berikut: 

a. Pada pengembangan aplikasi 

autoreply rekomendasi laptop 

selanjutnya diharapkan memiliki 

lebih banyak fitur lain, seperti:  

menampilkan informasi dari 

masing-masing kategori barang. 

b. Pada pengembangan aplikasi 

autoreply selanjutnya diharapkan 

dapat dioperasikan tidak hanya di 

windows saja, melainkan juga bisa 

dioperasikan pada platform yang 

lain semisal android. 
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