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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Untuk membangun sebuah aplikasi, dibutuhkan beberapa tahapan seperti 

observasi terhadap klien dan para calon pengguna aplikasi tersebut untuk 

menganalisa kebutuhan mereka secara. Setelah didapatkan semua informasi, 

proses selanjutnya ialah merancang menu aplikasi secara detail serta 

database.Setelah perancangan selesai aplikasi siap dibangun dan kemudian testing 

sebelum aplikasi siap diinstall dan digunakan klien. 

Tentu saja untuk setiap pekerjaan proyek aplikasi memiliki batas waktu 

penyelesaian yang telah di sepakati terlebih dahulu.Untuk membangun sebuah 

sistem membutuhkan waktu 1-3 bulan tergantung waktu yang diberikan oleh 

pihak klien.Setiap proyek juga memiliki jumlah modul/fitur yang berbeda-beda, 

yang terkadang juga menggunakan teknologi baru. Dalam hal ini Riqcom perlu 

mengetahui tingkat kesulitan pada setiap proyek yang diterima, untuk menentukan 

jumlah pegawai dan estimasi waktu pengerjaan setiap modulnya. Aplikasi BOS-

BATAM (Bantuan Operasional Sekolah Batam) merupakan salah satu projek 

yang RIQCOM dapat untuk Dinas Pendidikan kota Batam. Aplikasi ini dinilai 

cukup kompleks karena memiliki kebutuhan integrasi yang berfungsi untuk 

memberikan data rekapan nilai belanja dan pendapatan untuk masing-masing 

sekolah ke beberapa sistem luar, seperti aplikasi SIM Keuangan Pemko Batam. Di 

butuhkan analisa yang jelas dari pihak manajemen RIQCOM untuk mementukan 
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harga, durasi pekerjaan dan banyaknya tenaga ahli yang dibutuhkan berdasarkan 

tingkat kesulitan aplikasi tersebut. Untuk itulah penulis mengambil judul 

“SISTEM PENGAMBIL KEPUTUSAN TINGKAT KESULITAN PROYEK 

PADA CV. RIQCOM MENGGUNAKAN FUZZY SUGENO”. 

Dengan mengetahui tingkat kesulitan sebuah Proyek diharapkan aplikasi 

akan terselesaikan tepat waktu, serta kedepannya manajer akan lebih cepat 

memprediksi terselesaikannya sebuah proyek serta jumlah tenaga ahli yang 

dibutuhkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja parameter fuzzy yang dibutuhkan. 

2. Bagaimana proses pengerjaan sebuah proyek pada CV. RIQCOM. 

3. Bagaimana dapat mencegah terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian 

sebuah pekerjaan Proyek. 

4. Melihat kinerja setiap pegawai yang terlibat dalam proses pembuatan 

Aplikasi. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup aplikasi ini adalah sebatas pemantauan status progres 

pengerjaan proyek pada CV. RICQOM, serta penentuan tingkat kesulitannya. 

Tidak menciptakan solusi untuk permasalahan atau kesulitan proyek tersebut 

dengan memberikan rekomendasi lama pengerjaan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada 

jenjang Pendidikan Strata I di Universitas Internasional Batam. 

2. Membantu CV. RIQCOM dalam proses manajemen Proyek. 

3. Menentukan tingkat kesulitan dalam sebuah proyek. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari skripsi ini yaitu: 

1. Bagi perusahaan: 

Diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan kinerja para karyawan 

mengerjakan sebuah proyek aplikasi serta memberikan informasi status 

pekerjaan yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk sebagai tolak ukur 

kualitas perusahaan.Serta menentukan tingkat kesulitan pada sebuah 

proyek. 

2. Bagi penulis: 

Diharapkan dapat menambah kemampuan dan pengetahuan dari kondisi 

sebenarnya dalam perencanaan ilmu pengetahuan yang didapat dalam 

perkuliahan. 

 

 

 


