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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Logika Fuzzy (fuzzy logic)

Fuzzy logic adalah sebuah metodologi “berhitung” dengan variabel kata-

kata (linguistic variable), sebagai pengganti berhitung dengan  bilangan.

Tentunya, kata-kata yang digunakan dalam fuzzy logic adalah tidak sepresisi

dengan bilangan, namun pemakaian kata-kata jauh lebih dekat dengan instuisi

manusia dimana manusia bisa langsung “merasakan” nilai dari variable kata-

kata yang sudah dipakai sehari-hari. Demikianlah, fuzzy logic memberi ruang

dan bahkan mengeksploitasi toleransi terhadap ketidakpresisian. Fuzzy logic

membutuhkan “ongkos” yang lebih murah dalam memecahkan suatu

masalah-masalah yang bersifat fuzzy. Fuzzy logic telah menjadi area riset

yang mengagumkan karena kemampuannya dalam menjembatani bahasa

mesin yang serba presisi dengan bahasa manusia yang cenderung tidak

presisi, yaitu hanya menekankan pada makna atau arti (significance) (Naba,

2009).

B. Pakan Ikan

Istilah pakan telah lazim dipergunakan untuk menyebut makanan ikan.

Istilah ini dipakai untuk membedakan antara bahan pangan dan makanan,

meskipun keduanya memberikan konotasi sebagai sumber nutrisi (energi)

yang diperlukan oleh organisme hidup.
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Pada umumnya bahan pangan tidak dapat langsung dimakan. Bahan ini

dimakan setelah melalui proses pengolahan. Sedangkan makanan merupakan

hasil proses pengolahan bahan pangan yang siap dimakan. Tetapi beberapa

jenis bahan mentah terkadang disebut makanan, misalnya buah-buahan.

Dengan demikian, batasan pengertian antara bahan pangan dan makanan

terkadang agak kabur, sebab secar visual sulit untuk memberikan batasan

pengertian tersebut. Pebedaan keduanya akan terlihat dari perubahan nilai gizi

(sumber nutrisi)nya setelah melalui proses pengolahan.

Bahan pangan merupakan komponen sumber energi yang biasanya diolah

lebih dulu sebelum dapat dimakan. Dilihat dari nilai gizinya, makanan adalah

hasil pengolahan dan perbaikan nilai estetis (keindahan) dan kelayakannya

untuk disajikan dan dimakan. Oleh karena itu, pengertian makanan lebih

sering dikaitkan dengan hasil olahan bahan pangan yang biasa dikonsumsi

manusia. Sedangkan hasil olahan bahan pangan yang cenderung untuk

konsumsi hewan dan ikan dinamakan pakan.

Atas dasar asumsi di atas dapatlah diberikan batasan pengertian pakan

ikan. Pakan ikan adalah campuran dari berbagai bahan pangan (biasa disebut

bahan mentah), baik nabati maupun hewani yang diolah sedemikian rupa

sehingga mudah dimakan dan sekaligus merupakan sumber nutrisi bagi ikan

(Djarijah, 1996). Dengan kata lain, pakan ikan adalah makanan yang khusus

dibuat atau diproduksi agar mudah dan tersedia untuk dimakan dan dicerna

dalam proses pencernaan ikan sehingga menghasilkan energi yang dapat
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dipergunakan untuk aktivitas hidup. Sedangkan kelebihan energi yang

dihasilkan ini akan disimpan dalam bentuk daging, yaitu untuk pertumbuhan.

C. Adobe Dreamweaver CS4

Adobe Dreamweaver CS4 merupakan salah satu program aplikasi yang

digunakan untuk membangun sebuah website, baik secara grafis maupun

dengan menuliskan kode sumber secara langsung (Agustina, 2010).

Adobe Dreamweaver CS4 memudahkan pengembang website untuk

mengelola halaman-halaman website dan aset-asetnya, baik gambar (image),

animasi flash, video, suara dan lain sebagainya. Selain itu, Adobe

Dreamweaver CS4 juga menyediakan fasilitas untuk melakukan

pemrograman scripting, baik ASP (Active Server Page), JSP (Java Server

Page), PHP (PHP Hypertext Preprocessor), JavaScript (js), Cold Fusion,

CSS (Cascading Style Sheet), Xml (Extensible Markup Language) dan

lainnya.

D. PHP

PHP singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor yaitu bahasa

pemrograman web server-side yang bersifat open sourche. PHP merupakan

script yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server (server side

HTML embedded scripting). PHP adalah script yang digunakan untuk

membuat halaman website yang dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan

ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh client. Mekanisme ini
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menyebabkan informasi yang diterima client selalu yang terbaru/up to date.

Semua script PHP dieksekusi pada server dimana script tersebut berjalan

(Anhar, 2010).

PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai sistem

operasi seperti: Linux, Unix, Macintosh, dan Windows. PHP dapat dijalankan

secara runtime melalui console serta dapat menjalankan perintah-perintah

system. Open sourche artinya code-code PHP terbuka untuk umum dan kita

tidak harus membayar biaya pembelian atas license yang biasanya cukup

mahal. Karena source code PHP tersedia secara gratis, maka hal tersebut

memungkinkan komunitas milis-milis dan developer untuk selalu melakukan

perbaikan, pengembangan, dan menemukan bug dalam bahasa PHP. PHP

juga dilengkapi dengan berbagai macam pendukung lain seperti support

langsung ke berbagai macam database yang populer, misal: Oracle,

PostgreSQL, MySQL, dan lain-lain.

E. Bootstrap

Menurut Shenoy dan Sossou (2014) bootstrap adalah "batteries-include",

yang artinya yaitu bersamaan dengan itu menghadirkan responsif Grid

system menakjubkan  dan Base CSS, termasuk class extensible terhadap

implementasi dan meningkatkan styling untuk berbagai elemen mulai dari

tipografi, tombol, tabel, bentuk, dan gambar untuk beberapa mention.
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F. Xampp

Menurut Wicaksono (2008) Xampp adalah sebuah software yang

berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan

pengolah data MySQL di komputer lokal. Xampp berperan sebagai server web

pada komputer anda. Xampp juga dapat disebut sebuah Cpanel server virtual,

yang dapat membantu anda melakukan preview sehingga dapat memodifikasi

website tanpa harus online atau terakses dengan internet. Berikut adalah

beberapa paket yang telah disediakan:

1. Apache

2. MySQL

3. FileZilla FTP Server

4. PHP MyAdmin

G. Microsoft SQL Server 2005

Microsoft SQL Server 2005 merupakan produk relasional database

server terbaru dari Microsoft, pengembangan dari Microsoft SQL Server

2000, SQL Server 2005 menambahkan fungsi baru dan meningkatkan kinerja,

kehandalan, programabilitas, dan kegunaan dari SQL Server 2000 (Hamilton,

2006).

Dari perspektif pemrograman, fitur baru SQL Server 2005 meliputi:
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1. Tools and Utilities (Peralatan dan Utilitas)

Sebuah IDE baru yang disebut SQL Server Management Studio untuk

mengelola topologi SQL Server, database, objek, dan koleksi tools baru

untuk tuning, profiling, dan mengembangkan SQL Server 2005 solutions.

2. Data Types (Jenis data)

Dukungan baru untuk menyimpan dan bekerja dengan data XML native

dan data biner yang besar.

3. T-SQL enhancements (perangkat T-SQ)

Tambahan dukungan baru untuk trigers Data Definition Language

(DDL), event notifications, bulk operations, recursive queries, dan

pengenalan operator baru.

4. Programmability Enhancements (tambahan Programmability)

Dukungan baru untuk mengembangkan objek database seperti prosedure

simpan, trigers, dan fungsi yang ditetapkan pengguna menggunakan

bahasa pemrograman NET. SQL Native Client (SQLNCLI)

menggabungkan dan menggantikan penyedia Native OLE DB untuk SQL

Server dan penyedia ODBC dengan single standalone API, SQLXML 4.0

meningkatkan SQLXML 3.0 dengan dukungan untuk SQL Server 2005

kemampuan data XML baru dan SQLNCLL.

5. XML support (Dukungan XML)

Dukungan baru untuk tipe data xml digunakan untuk menyimpan native

fragmen XML, dokumen dan untuk memanipulasi tipe data xml. Contoh
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dengan XML Query language (XQuery) dan XML data Manupulation

Language (DML).

6. Native XML web services

Dukungan baru memungkinkan SQL Server menerima permintaan SOAP

sehingga dapat mengeksekusi query tanpa aplikasi server middle-tier

seperti Internet Information Server (IIS).

7. SQL Management Object (SMO)

Memperpanjang dan menggantikan Distributed Manajemen Object

(DMO) untuk mengkonfigurasi dan mengelola semua aspek dari SQL

Server.

8. SQL Server Integration Services (SSIS)

Sebuah teknologi baru untuk membangun solusi integrasi data dan solusi

alur kerja. SSIS menggantikan Data Transformation Services (DTS)

diperkenalkan di SQL Server 2000.

9. SQL Server Reporting Services (SSRS)

Sebuah teknologi laporan berbasis server yang mendukung penulisan,

mendistribusikan, mengelola, dan mengakses laporan. SSRS

diperkenalkan pada SQL Server 2000 dan telah ditingkatkan secara

signifikan di SQL Server 2005.
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10. SQL Server Notification Services

Teknologi baru untuk membangun aplikasi yang dapat menulis dan

mengirim pesan sehingga dapat sesuai jadwal atau dalam menanggapi

peristiwa.

11. SQL Server Services Broker

Sebuah teknologi baru untuk membangun scalable, loosely coupled,

aplikasi terdistribusi menggunakan komunikasi berbasis pesan.

12. Replication Management Objects (RMO)

Memperpanjang dan mengungguli kemampuan replikasi DMO untuk

mengkonfigurasi dan mengelola semua aspek replikasi SQL Server.

13. SQL Server Agent

Automates administrative task dengan menjalankan pekerjaan,

pemantauan SQL Server, dan tanda pengolahan. SQL Server 2005

memperkenalkan class SMO baru untuk menciptakan dan mengelola SQL

Server Agent.

14. SQL Server Mobile Edition

Menyediakan relasional database functionality untuk perangkat mobile

dalam compact footprint dengan model programing consistent SQL

Server 2005. Pembaruan SQL Server 2000 Windows CE Edition 2.0.

Sistem Penentuan Harga..., Dedi Mulyawan, Fakultas Teknik UMP, 2016



12

H. Web Browser

Web browser adalah tool untuk membuka halaman web di WWW.

Browser pertama yang banyak digunakan orang adalah Mosaic. Pada tahun

1994, Mosaic mulai ditinggalkan orang dan digantikan dengan Netscape

Navigator. Hingga kemudian mulai digeser oleh Internet Explorer hingga

sekarang. Selain Internet Explorer, ada lagi web browser yang semakin hari

semakin terkenal, yaitu Mozilla Firefox (http://www.mozilla.com) yang

merupakan pengembangan dari Netscape Navigator.

Web browser memungkinkan user melihat dan berinteraksi dengan

halaman web dengan cara mengklik link, baik berupa teks maupun gambar.

Web browser membuat user dapat mengakses informasi dengan cepat dan

pergi ke halaman web lain dengan menklik link-link yang ada (E-Media

Solusindo, 2008).

I. Penelitian Sejenis

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan

penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suwarsito dan Mustafidah (2014)

menggunakan sistem pakar untuk menyusun formula, kandungan gizi dan

harga pakan ikan. Sistem dibangun dengan menggunakan metode

perunutan balik (backward chaining) menggunakan bahasa pemrograman

Turbo C++. Yaitu dengan menjawab pertanyaan sistem berupa jenis dan

Sistem Penentuan Harga..., Dedi Mulyawan, Fakultas Teknik UMP, 2016



13

umur ikan, serta macam bahan baku pakan yang ada di sekitar, pemakai

akan mendapatkan informasi kandungan gizi yang dibutuhkan serta saran

solusi berupa formula pakan dan seberapa banyak bahan baku pakan

yang dibutuhkan serta perkiraan harganya. Tepatnya output yang

dihasilkan adalah harga pakan ikan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wuriyanto (2015) yaitu tentang

bagaimana menentukan jenis pakan ikan berdasarkan jenis ikan, umur

ikan, dan harga pakan. Sistem yang dibangun menggunakan metode fuzzy

tahani dan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dengan variabel

masukan jenis ikan, umur ikan, dan harga pakan akan dapat

menghasilkan variabel keluaran yang ingin didapatkan, yaitu jenis pakan

yang cocok berdasarkan data-data yang dimasukan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Diana (2014) yaitu

tentang diagnosis penyakit ikan arwana dengan pendekatan sistem pakar,

dengan menggunakan metode fuzzy. Bahasa pemrograman yang

digunakan adalah bahasa pemrograman PHP, dengan input jenis penyakit

dan gejala penyakit yang diderita oleh ikan arwana, dan output yang

dihasilkan adalah informasi penyebab penyakit ikan arwana dan solusi

dari penyakit yang diderita ikan arwana.
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