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APLIKASI SISTEM PAKAR UNTUK KELAYAKAN PRODUK BARU DI
SWALAYAN LECTO MART

Abstrak
Aplikasi komputer terutama penggunaan Sistem Pakar terhadap kehidupan
sekarang ini berkembang dengan pesat. Tujuan skripsi ini adalah membuat
aplikasi sistem pakar yang akan digunakan oleh pemilik swalayan.
Dalam hal ini, kami menggunakan Sistem Pakar dan Decision tree untuk
memperkirakan apakah produk yang akan dibeli swalayan layak dibeli atau tidak.
Metode yang kami gunakan dalam skripsi ini adalah metode analisis dan metode
perancangan. Metode analisis kami berupa studi literatur dan wawancara terhadap
beberapa staf di swalayan. Metode perancangan kami berupa mengidentifikasi
masalah dan mencari sumber pengetahuan dan pengetahuan. Sumber pengetahuan
dan pengetahuan yang didapat akan direpresentasikan ke dalam bentuk yang
sesuai dengan kebutuhan dalam membuat program . Semoga dengan penelitian ini
diharapkan pemilik swalayan dapat memperkirakan berapa modal yang akan
dikeluarkan dan mampu memperluas penggunaan Sistem Pakar dalam kehidupan
sehari-hari.
Kata Kunci: Sistem Pakar, Produk baru,Pohon Keputusan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dewasa ini perkembangan komputer mengalami masa yang sangat
maju dan perkembangan berlangsung secara cepat, terutama di dalam
bidang kecerdasan buatan. Karena itu sistem pakar merupakan sesuatu
yang sekarang ini berkembang dengan pesat. Sistem pakar sering dipakai
di lingkungan perkantoran, swalayan , pabrik, dsb. Biasanya sistem pakar
dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat kompleks dan
ambigu.
Permasalahan yang biasa menggunakan sistem pakar itu seperti
mengetahui perekrutan karyawan, diagnosis suatu penyakit, maupun
mengenai kelayakan suatu barang yang akan masuk ke swalayan maupun
toko.
Permasalahan yang bersifat ambigu biasanya susah dipecahkan,
karena itu kami berminat untuk menyelesaikan permasalahan ambigu yang
sekarang ini terjadi di swalayan LECTO MART.
Identifikasi masalah pada saat ini di swalayan LECTO MART
adalah mengenai kelayakan produk baru yang akan beredar di swalayan
LECTO MART. Apakah produk tersebut layak dibeli atau tidak. Jika
layak beli apakah akan dibeli secara borongan atau secara eceran. Jika
tidak layak beli apakah akan menguatkan pasaran produk lama yang
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sejenis dengan produk baru atau akan mempromosikan produk lama yang
sejenis dengan produk baru.

B. Ruang Lingkup
Batasan ruang lingkup pada permasalahan ini adalah:
•

Menentukan kelayakan produk baru yang akan dibeli dengan
metode pohon keputusan dan 4 alternatif pilihan yaitu secara
borongan, eceran, penguatan produk lama, promosi iklan.

C. Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi sistem pakar
yang akan digunakan oleh pemilik swalayan.
Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:
1. Membantu pemilik swalayan menganalisa produk baru yang akan dibeli
2. Memberikan alternatif pemecahan masalah dalam menganalisa produk

baru tanpa menggunakan pakar.

D. Metodologi
Metode yang dilakukan dalam merancang sebuah aplikasi sistem
pakar adalah sebagai berikut :
1. Metode Analisis

Metode analisis ini dilakukan dengan dua cara, yaitu :
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a. Studi Literatur

Cara ini dilakukan dengan mempelajari berbagai buku, artikel,
jurnal, dan situs yang berhubungan dengan sistem pakar
b. Interview

Cara ini dilakukan dengan melakukan konsultasi terhadap beberapa
staf/jajaran di swalayan LECTO MART.
2. Metode Perancangan

Setelah

mengidentifikasi

permasalahan

dan

mencari

sumber

pengetahuan, maka pengetahuan yang didapat akan direpresentasikan
ke dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan dalam membuat
program aplikasi sistem pakar ini.

E. Sistematika Penulisan
Secara garis besar, penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab.
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan,
ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan manfaat dari proyek ini,
metodologi yang digunakan, serta sistematika penulisan penyusunan
skripsi ini.
Bab II Landasan Teori
Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan
dengan sistem pakar dan teori khusus yang mendukung penulisan skripsi
ini.
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Bab III Analis dan Perancangan Sistem
Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penentuan kelayakan
produk baru,analisis sistem pakar,dan perancangan layar
Bab IV Implementasi dan Evaluasi
Pada bab ini dijelaskan mengenai implementasi sistem pakar yang
terdiri dari spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras yang
dibutuhkan, serta prosedur operasional. Kemudian evaluasi terhadap hasil
percobaannya.
Bab V Simpulan dan Saran
Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan yang didapat dari
hasil pekerjaan proyek skripsi ini dan saran yang bermanfaat bagi
pengembangan sistem pakar.
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