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ABSTRAK 

 

Semakin pesatnya perkembangan teknologi sekarang ini banyak orang 
yang menggunakan jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari. Seperti halnya pada jasa Laundry yang berkembang sangat pesat saat ini. 
Banyak kita jumpai dimana-mana jasa laundry yang tersedia, bagi masyarakat 
yang ingin mengambil jasa mudah untuk membantu kebutuhan hidup seperti pada 
proses pencucian pakaian yaitu memilih layanan cuci kering dibandingkan 
mencuci sendiri. Dari semua proses pencucian, komponen yang sangat diperlukan 
dalam proses tersebut yaitu detergen. Bagi pihak laundry, untuk pemakaian 
detergen pada saat pencucian diharapkan dapat diminimalisir tanpa mengurangi 
tingkat kebersihan cucian setelah dicuci. Untuk meminimalisir jumlah detergen 
harus menggunakan perhitungan yang tepat, bukan hanya menggunakan perkiraan 
saja 

Oleh karena itu , pada pengerjaan tugas akhir ini akan diimplementasikan 
sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan jumlah takaran 
detergen pada laundry dengan menggunakan metode fuzzy mamdani.Variabel 
yang digunakan dalam sistem ini adalah variabel bobot, warna, tingkat ketebalan 
kain dan tingkat kekotoran pakaian. Rule yang digunakan dalam sistem ini ada 16 
rule yang digunakan untuk menentukan aturan penggunaaan detergen sesuai 
dengan aturan pada laundry. 

Dari hasil uji coba yang dilakukan pada penelitian, user dapat melakukan 
proses penakaran detergen secara otomatis dari sistem dengan memasukkan 
inputan bobot, warna, dan ketebalan pakaian. Untuk admin dapat mengetahui 
seberapa banyak detergen yang diperlukan dalam beberapa waktu tertentu 
menggunakan laporan penggunaan detergen dan mempunyai wewenang pada data 
admin. Diharapkan sistem yang dibuat dapat membantu pihak laundry dalam 
menentukan takaran detergen dan membantu penghitungan penggunaan detergen 
dengan lebih akurat. 

 

 
Kata kunci : Sistem pendukung keputusan,  fuzzy mamdani. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini teknologi komputer berkembang sangat pesat, mengikuti 

kebutuhan hidup manusia. Komputer semakin banyak dibutuhkan untuk 

membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk para pelajar, 

mahasiswa, dan pegawai, anak kecilpun sudah akrab dengan yang namanya 

komputer. Seperti juga banyak kita jumpai pada dunia bisnis yang kebanyakan 

perannya membutuhkan komputer. 

Kasus yang di angkat dalam penelitian ini adalah mengenai jasa laundry. 

Nama Laundry sendiri sudah tidak asing lagi ditelinga kita, yaitu tempat yang 

menyediakan banyak fasilitas untuk mencuci baju secara praktis. Sekarang ini 

banyak sekali masyarakat yang menggunakan jasa laundry untuk membantu 

meringankan pekerjaan mereka. Bagi masyarakat seperti pegawai kantoran dan 

pegawai-pegawai perusahaan lainnya yang sangat sibuk dengan urusan pekerjaan 

yang tidak bisa ditinggal seperti masyarakat yang tidak bekerja atau ibu rumah 

tangga, banyak dari mereka yang merasa kerepotan dengan tidak adanya waktu 

untuk membersikan baju seperti mencuci dan setrika. Tentu saja hal ini 

memberatkan bagi mereka, apalagi jika cuaca yang tidak mendukung bisa 

menjadikan hari yang penting menjadi terkendala dengan adanya masalah seperti 

ini. 

Di laundry menyediakan banyak sekali fasilitas jasa yang bisa kita 

nikmati seperti jasa cuci kering, cuci setrika, cuci basah, setrika, dan laundry. 
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Tentunya dengan kemudahan ini masyarakat bisa mendapatkan keuntungan yang 

besar khususnya para pekerja atau pegawai yang sibuk bekerja sehingga tidak 

mempunyai waktu untuk mencuci atau menyetrika bajunya sendiri. Seperti pada 

saat musim hujan jasa Laundry merupakan pilihan yang tepat.  

Pada penelitian ini masalah yang dibahas yaitu mengenai masih banyak 

ditemukannya kesalahan atau ketidakpastian dalam menggunakan takaran 

detergen pada saat proses pencucian di laundry sehingga mengakibatan banyak 

faktor yang mengakibatkan pelanggan merasa tidak puas seperti, pudarnya warna 

dan kotoran yang tidak bisa hilang secara merata. Tentu saja hal ini membuat 

pelanggan merasa tidak puas dengan jasa yang diberikan, dan hal ini bisa 

mengakibatkan kerugian pada pihak laundry karena pelanggan pasti enggan 

kembali lagi untuk mempercayai jasa laundry ini. Sedangkan masalah yang di 

didapat pihak laundry adalah mereka tidak bisa meminimalisir penggunaan 

detergen dengan tepat sesuai takaran setiap kali proses pencucian, sehingga 

mengakibatkan pemborosan detergen yang bisa menimbulkan kerugian besar bagi 

pihak laundry. 

Dari semua informasi yang didapat, penulis akan membuat sebuah sistem 

pendukung keputusan untuk menentukan jumlah detergen yang digunakan dalam 

pencucian pakaian pada laundry. Diharapkan sistem yang dibuat akan memberi 

kemudahan kepada pihak laundry untuk menentukan jumlah detergen yang tepat 

untuk digunakan pada saat melakukan pencucian pakaian. Sehingga membantu 

mengurangi terjadinya kesalahan seperti pudarnya warna, sulitnya menghilangkan 

kotoran yang membandel pada saat proses pencucian di Laundry. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka 

masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara membuat sistem pendukung keputusan penentuan jumlah 

detergen yang tepat sesuai dengan aturan di laundry “Fresh” di Rungkut 

Alang-alang Surabaya. 

b. Bagaimana memodelkan perlunya interferensi takaran detergen dalam 

penelitian di laundry “Fresh” di Rungkut Alang-alang Surabaya menggunakan 

metode Fuzzy mamdani. 

1.3. Batasan Masalah 

 Dalam menganalisa dan menyelesaikan masalah, maka perlu diberikan 

pembatasan atau ruang lingkup pembahasan sehingga masalah yang dibahas tidak 

melebar kemana-mana. Adapun batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Aplikasi yang dibuat adalah untuk takaran detergen dalam bentuk bubuk. 

b. Aplikasi hanya memberikan informasi takaran detergen yang harus 

digunakan dalam takaran gr (gram). 

c. Variabel yang digunakan dalam SPK ini yaitu warna pakaian, berat 

pakaian, ketebalan kain dan tingkat kekotoran. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Membuat sistem pendukung keputusan penentuan jumlah detergen yang 

tepat sesuai dengan aturan di laundry “Fresh” di Rungkut Alang-alang 

Surabaya. 
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b. Memodelkan perlunya interferensi takaran detergen dalam penelitian di 

laundry “Fresh” di Rungkut Alang-alang Surabaya menggunakan metode 

Fuzzy mamdani. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini diharapkan dapat 

membawa manfaat bagi user (kasir) seperti dapat memperkirakan penggunaan 

jumlah detergen dengan tepat dan akurat sehingga mengurangi terjadinya 

kesalahan seperti pudarnya warna, sulitnya menghilangkan kotoran yang 

membandel, dan pemborasan detergen. 

Sedangkan bagi admin atau pihak laundry bisa mengetahui penggunaan 

jumlah detergen yang telah digunakan selama beberapa waktu sehingga pihak 

admin bisa mengontrol dalam pembelian dan penggunaan detergen bubuk 

sehingga tidak terjadi pemborosan detergen.  
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