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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Logika Fuzzy 

Logika fuzzy telah digunakan pada lingkup domain permasalahan yang cukup 

luas, seperti kendali proses, klasifikasi dan pencocokan pola, manajemen dan 

pengambilan keputusan, riset  operasi, ekonomi dan sebagainya [1]. Dr.  Lotfi  

Zadeh  dari  Universitas  California, Berkeley memperkenalkan logika fuzzy yang 

merupakan pengembangan dari logika Boolean pada tahun 1965.  

Dalam logika Boolean dinyatakan bahwa segala sesuatu hanya dapat 

direpresentasikan oleh dua nilai, yaitu 0 dan 1, hitam putih atau ya dan tidak [1]. 

Dalam logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan berada di antara 0 dan 1, 

karena suatu nilai bisa benar atau salah pada saat bersamaan. Dalam fuzzy dikenal 

derajat keanggotaan yang memiliki rentang dari 0 (nol) sampai 1 (satu).  

Dalam penyajiannya, variabel yang akan digunakan harus benar-benar 

mendeskripsikan ke-fuzzy-an, namun di sisi lain persamaan yang dihasilkan dari 

variabel tersebut harus cukup sederhana agar perhitungannya cukup mudah. 

Karena itu Profesor Lotfi A Zadeh kemudian memperoleh ide untuk 

menyajikannya dengan menentukan “derajat keanggotaan” (membership function) 

dari masing-masing variabelnya [2].  

Terdapat beberapa alasan logika fuzzy digunakan, yaitu [3] : 

1. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. 

2. Logika fuzzy sangat fleksibel. 

3. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. 

4. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat 

kompleks. 

5. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-

pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses 

pelatihan. 

6. Logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara 

konvensional. 

7. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. 
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2.2 Himpunan Fuzzy 

Himpunan adalah suatu kumpulan atau koleksi objek-objek yang mempunyai 

kesamaan sifat tertentu [4]. Teori himpunan fuzzy diperkenalkan oleh Lotfi A. 

Zadeh pada tahun 1965. Berikut diberikan definisi mengenai fungsi keanggotaan. 

 

Definisi 2.1  

 Jika X adalah himpunan universal, maka himpunan bagian fuzzy A dari X 

didefinisikan dengan fungsi keanggotaan (membership function) A yang 

nilainya berada pada interval [0,1], dapat dinyatakan dengan: 

 A : X  [0,1]     (2.1) 

 

Setiap elemen xX dan bilangan real A(x) pada interval [0,1], dimana nilai 

A(x) menunjukan derajat keanggotaan (membership) dari x pada A disebut 

himpunan fuzzy A, dapat dinyatakan dengan [2]: 

A  {(x, A (x))│x  X }   (2.2) 

 

Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menotasikan himpunan fuzzy, 

antara lain: 

1. Himpunan fuzzy ditulis sebagai pasangan berurutan 

 A  (x1, A (x1)) ; (x2, A (x2)) ; ... ; (xn, A (xn))          (2.3) 

dengan elemen pertama menunjukkan nama elemen dan elemen kedua 

menunjukkan nilai keanggotaannya [5]. 

 

Contoh 2.1 

Misalkan suatu konveksi baju ingin membuat baju dengan berbagai 

tingkat kenyamanan untuk ibu hamil. Ada 5 baju yang telah dibuat dalam 

variabel X = {1, 2, 3, 4, 5}, dengan 1 adalah baju ke-1, dan seterusnya. 

Himpunan fuzzy A yang merupakan himpunan “baju yang nyaman untuk ibu 

hamil ” dapat ditulis sebagai: 

A = {(1; 0,3); (2; 0,7); (3; 0,4); (4; 0,6); (5; 0,5)} 
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yang artinya: 

a) Baju pertama memenuhi tingkat kenyamanan sebesar 0,3 dari skala 

kenyamanan 0 sampai 1. 

b) Baju kedua memenuhi tingkat kenyamanan sebesar 0,7 dari skala 

kenyamanan 0 sampai 1. 

c) Baju ketiga memenuhi tingkat kenyamanan sebesar 0,4 dari skala 

kenyamanan 0 sampai 1. 

d) Baju keempat memenuhi tingkat kenyamanan sebesar 0,6 dari skala 

kenyamanan 0 sampai1 . 

e) Baju kelima memenuhi tingkat kenyamanan sebesar 0,5 dari skala 

kenyamanan 0 sampai 1. 

 

2. Apabila semesta X adalah himpunan yang diskrit, maka himpunan fuzzy A 

dapat dinotasikan sebagai [5]:  

         A = µA(x1) / x1 + µA (x2) /x2 + … + µA (xn) /xn                                      (2.4) 

        A = ∑   
   A (xi) / xi                           (2.5) 

Keterangan: 

 ∑ : Melambangkan keseluruhan unsur-unsur x  X bersama dengan fungsi 

keanggotaan µA(x) dalam himpunan fuzzy A.  

+ : Melambangkan pemisahan antara keanggotaan elemen himpunan fuzzy A 

dan fungsi keanggotaan yang lain.  

/ : Melambangkan hubungan antara satu elemen himpunan fuzzy A dan fungsi 

keanggotaannya.  

Dari contoh 2.1, maka notasi dapat dituliskan:  

A = 0,63 / 1 + 0,7 / 2 + 0,4 / 3+ 0,6 / 4 + 0,5 / 5 

 

3. Apabila semesta X adalah himpunan yang kontinu maka himpunan fuzzy A 

dapat dinotasikan [5]: 

    A = ∫x µA (x) / x               (2.6) 

Tanda ∫ melambangkan keseluruhan unsur-unsur titik x  X bersama 

dengan fungsi keanggotaan µA dalam himpunan fuzzy A, dan tanda / 
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melambangkan hubungan antara satu elemen himpunan fuzzy A dan fungsi 

keanggotaannya [5]. 

 

Contoh 2.2 

Dalam semesta himpunan semua bilangan riil ℝ, misalkan A dalam 

himpunan “bilangan riil yang dekat dengan nol”, maka himpunan A tersebut 

dapat dinyatakan dengan, µA=     
 pada x. 

A = ∫xℝ  
   

  x 

 

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memahami himpunan 

fuzzy, yaitu [5]: 

1. Variabel fuzzy 

Variabel fuzzy merupakan suatu lambang atau kata yang menunjuk 

kepada suatu yang tidak tertentu dalam sistem fuzzy. 

Contoh 2.3  

Permintaan (permintaan naik, permintaan turun), persediaan (persediaan 

sedikit, persediaan banyak), dan sebagainya. 

 

2. Himpunan fuzzy 

Himpunan fuzzy merupakan suatu kumpulan yang mewakili suatu kondisi 

atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Menurut [4] himpunan fuzzy 

memiliki 2 atribut, yaitu: 

a. Linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang memiliki suatu keadaan atau 

kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa, seperti : muda, tua, dan 

sebagainya. 

b. Numeris, yaitu suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran dari suatu 

variabel seperti : 1, 2, 3, dan sebagainya. 

 

3. Semesta pembicaraan 

Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan 

untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. 
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4. Domain 

Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diijinkan dalam 

semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy, 

seperti: himpunan fuzzy muda [0, 35] artinya seseorang dikatakan muda jika 

berumur 0 sampai 35 tahun. 

 

2.3 Fungsi Keanggotaan 

Fungsi keanggotaan (membership function) adalah suatu kurva yang 

menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaan yang 

memiliki interval antara 0 sampai 1 [1]. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah melalui pendekatan fungsi [3]. 

Beberapa fungsi yang dapat digunakan untuk memperoleh nilai keanggotaan 

adalah: 

2.3.1 Representasi linear 

Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotaannya 

dapat digambarkan sebagai suatu garis lurus.  

Ada 2 keadaan himpunan fuzzy yang linear: 

a. Representasi linear naik 

Kenaikan himpunan dimulai dari nilai domain yang memiliki 

nilai keanggotaan nol [0] bergerak ke kanan menuju ke nilai 

domain yang memiliki derajat keanggotaan yang lebih tinggi [1]. 

 

 

Gambar 2.1 Representasi linear naik 

Fungsi keanggotaan:       {

                 
   

   
      

                 

  (2.7) 
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Keterangan: 

  = nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan nol  

b = nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan satu 

x = nilai input yang akan diubah kedalam bilangan fuzzy 

 

b. Representasi linear turun 

Garis lurus yang dimulai dari nilai domain dengan derajat 

keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak turun ke 

nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah [5]. 

 

Gambar 2.2 Representasi linear turun 

Fungsi keanggotaan:       {

                 
   

   
      

                 

  (2.8) 

Keterangan :  

  = nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan satu 

b = nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan nol 

x = nilai input yang akan diubah kedalam bilangan fuzzy 

 

2.3.2 Representasi kurva segitiga 

Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara dua garis 

(linear) yang ditandai oleh adanya tiga parameter (a, b, c) yang akan 

menentukan koordinat x dari tiga sudut [1]. 
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Gambar 2.3 Kurva segitiga 

Fungsi keanggotaan:      

{
 
 

 
 
                   
   

   
                    

                            
   

   
                     

   (2.9) 

Keterangan: 

  = nilai domain terkecil yang mempunyai derajat keanggotaan nol  

b = nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan satu 

c = nilai domain terbesar yang mempunyai derajat keanggotaan nol  

x = nilai input yang akan diubah kedalam bilangan fuzzy 

 

2.3.3 Represetasi kurva trapesium 

Pada dasarnya kurva trapesium seperti bentuk kurva segitiga, namun 

ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. 

 

Gambar 2.4 Kurva trapesium 

Fungsi keanggotaan:      

{
 
 

 
 

                              
   

   
                     

                          
   

   
                     

                              

             (2.10) 

Keterangan:  

  = nilai domain terkecil yang mempunyai derajat keanggotaan nol 
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b = nilai domain terkecil yang mempunyai derajat keanggotaan satu 

c = nilai domain terbesar yang mempunyai derajat keanggotaan satu  

d = nilai domain terbesar yang mempunyai derajat keanggotaan nol  

x = nilai input yang akan diubah kedalam bilangan fuzzy 

 

2.4 Operasi – Operasi Pada Himpunan Fuzzy 

Terdapat beberapa operasi yang didefinisikan secara khusus untuk 

mengkombinasi dan memodifikasi himpunan fuzzy. Nilai keanggotaan sebagai 

hasil dari operasi dua himpunan sering dikenal dengan nama fire strength atau α-

cut. Terdapat tiga operator dasar pada himpunan, yaitu: AND, OR, dan NOT [6]. 

1. Operator AND (Intersection) 

Operator AND berhubungan dengan operasi irisan pada himpunan. α-

predikat sebagai hasil operasi operator AND diperoleh  dengan  

mengambil nilai keanggotaan terkecil antar elemen pada himpunan-

himpunan yang bersangkutan [6], sehingga diperoleh α-predikat: 

           = min ( 
 
(x)    

 
(y))                     (2.11) 

2. Operator OR (Union) 

Operator OR berhubungan dengan operasi gabungan pada himpunan. 

α-predikat sebagai hasil operasi operator OR diperoleh  dengan  

mengambil nilai keanggotaan terbesar antar elemen pada himpunan-

himpunan yang bersangkutan [6], sehingga diperoleh α-predikat: 

        = max ( 
 
(x)    

 
(y))                       (2.12) 

3. Operator NOT 

Operator NOT berhubungan dengan operasi komplemen pada 

himpunan. α-predikat sebagai hasil operasi operator NOT diperoleh 

dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan yang 

bersangkutan dari 1 [6]. Komplemen himpunan fuzzy A  diberi tanda A
C 

dan didefinisikan sebagai:
 

   =    
 

(x)          (2.13) 
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2.5 Proposisi 

Proposisi fuzzy adalah kalimat yang memuat predikat fuzzy, yaitu predikat 

yang dapat direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy. Proposisi fuzzy yang 

mempunyai kebenaran tertentu disebut pernyataan fuzzy. Nilai kebenaran suatu 

pernyataan fuzzy dapat dinyatakan dengan suatu bilangan real dalam rentang [0,1] 

[5]. Nilai kebenaran itu disebut juga derajat kebenaran pernyataan fuzzy, dimana 

benar dinyatakan dengan nilai 1 dan salah dinyatakan dengan nilai 0. 

 

2.6 Fungsi Implikasi Fuzzy 

Proposisi fuzzy yang sering digunakan dalam aplikasi teori fuzzy adalah 

implikasi fuzzy. Bentuk umum suatu implikasi fuzzy adalah : 

Jika x adalah A, maka y adalah B 

dengan x dan y adalah variabel linguistik, A dan B adalah predikat-predikat fuzzy 

yang dikaitkan  dengan  himpunan-himpunan  fuzzy A dan B dalam  semesta  X  

dan  Y berturut-turut [5]. Proposisi yang mengikuti kata “jika” disebut sebagai 

anteseden, sedangkan proposisi yang mengikuti kata “maka” disebut sebagai 

konsekuen [5].  

 

2.7 Fuzzy Inference System (FIS) 

Salah satu aplikasi logika fuzzy yang telah berkembang amat luas dewasa ini 

adalah sistem inferensi fuzzy (Fuzzy Inference System/FIS), yaitu sistem 

komputasi yang bekerja atas dasar prinsip penalaran fuzzy, seperti halnya manusia 

melakukan penalaran dengan nalurinya [7]. Misalnya penentuan produksi barang, 

sistem pendukung keputusan, sistem klasifikasi data, sistem pakar, sistem 

pengenalan pola, robotika, dan sebagainya. Pada dasarnya sistem inferensi fuzzy 

terdiri dari empat unit, yaitu [7]: 

1. Unit fuzzifikasi (fuzzification unit) 

Proses fuzzyfikasi merupakan proses mengubah variabel non fuzzy 

(variabel numerik) menjadi variabel fuzzy (variabel linguistik) [4]. 

Karena sistem inferensi fuzzy bekerja dengan aturan dan masukan fuzzy, 

maka langkah pertama adalah mengubah input tegas yang diterima, 

menjadi input fuzzy. 
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2. Unit penalaran logika fuzzy (fuzzy logic reasoning unit) 

Penalaran fuzzy sering disebut juga dengan penalaran hampiran 

adalah suatu cara penarikan kesimpulan berdasarkan seperangkat 

implikasi fuzzy dan suatu fakta yang diketahui (sering disebut premis) 

[4]. 

 

3. Unit basis pengetahuan (knowledge base unit), yang terdiri dari dua 

bagian [5]: 

a. Basis data (data base), yang memuat fungsi-fungsi keanggotaan dari 

himpunan-himpunan fuzzy yang terkait dengan nilai dari variabel-

variabel linguistik yang dipakai. 

b. Basis aturan (rule base), yang memuat aturan-aturan berupa 

implikasi fuzzy. 

 

4. Unit defuzzifikasi (defuzzification unit / unit penegasan) 

 Pada sistem inferensi fuzzy, nilai-nilai input tegas dikonversikan oleh 

unit fuzzifikasi ke nilai fuzzy yang sesuai. Hasil pengukuran yang telah 

difuzzikan itu kemudian diproses oleh unit penalaran, yang dengan 

menggunakan unit basis pengetahuan, menghasilkan himpunan 

(himpunan-himpunan) fuzzy sebagai keluarannya. Langkah terakhir 

dikerjakan oleh unit defuzzifikasi yaitu menerjemahkan himpunan 

(himpunan-himpunan) keluaran itu kedalam nilai (nilai-nilai) yang tegas 

[5]. Nilai tegas inilah yang kemudian direalisasikan dalam bentuk suatu 

tindakan yang dilaksanakan dalam proses itu. 
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Gambar 2.5 Struktur dasar suatu inferensi fuzzy [5] 

 

2.8 Metode Tsukamoto 

Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk “jika-

maka” harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi 

keanggotaan yang monoton [8]. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-

tiap aturan diberikan secara tegas (crips) berdasarkan α-predikat kemudian hasil 

akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot [8]. 

Terdapat 4 tahapan dalam menyelesaikan sistem pendukung keputusan dengan 

menggunakan logika fuzzy Tsukamoto [7]: 

1. Fuzzifikasi 

Menentukan semua variabel yang terkait dalam proses yang akan 

ditentukan. 

2. Pembentukan fungsi implikasi (aturan) 

Aturan fuzzy dibentuk untuk memperoleh hasil yang menyatakan 

relasi antara variabel masukan dan variabel keluaran [5]. Setiap aturan 

yang dibentuk merupakan suatu pernyataan implikasi. Pada metode fuzzy 
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Tsukamoto, fungsi implikasi yang digunakan adalah fungsi implikasi 

Min.  

3. Komposisi aturan 

Pada metode fuzzy Tsukamoto, metode yang digunakan dalam 

melakukan inferensi sistem fuzzy adalah metode Min (Minimum), yaitu 

dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antar elemen pada himpunan 

fuzzy yang bersangkutan [5]. Secara umum dapat ditulis: 

  
   

 = min ( 
 
(xi)      (yi))             (2.14) 

Keterangan: 

 
 
(xi) : nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i 

 
 
(yi) : nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i 

4. Defuzzifikasi 

Input dari defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh 

dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan 

merupakan suatu bilangan real yang tegas. Pada metode fuzzy Tsukamoto 

proses defuzzifikasi menggunakan metode rata-rata terpusat (average), 

dengan rumus: 

    = 
∑    

∑  
               (2.15) 

Keterangan: 

   = Variabel output 

αi = nilai α-predikat ke-i 

zi = nilai variabel output ke-i 

 

2.9 Metode Mamdani 

Sistem inferensi fuzzy metode Mamdani dikenal juga dengan nama metode 

Max-Min [5]. Metode Mamdani bekerja berdasarkan aturan-aturan linguistik. 

Metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim H. Mamdani pada tahun 1975. Untuk 

mendapatkan output (hasil), diperlukan 4 tahapan : 

1. Fuzzifikasi 

Menentukan semua variabel yang terkait dalam proses yang akan 

ditentukan [9]. Untuk masing-masing variabel input, tentukan suatu fungsi 
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fuzzifikasi yang sesuai. Pada metode Mamdani, baik variabel input 

maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. 

2. Pembentukan fungsi implikasi (aturan) 

Menyusun basis aturan, yaitu aturan-aturan berupa implikasi-implikasi 

fuzzy yang menyatakan relasi antara variabel input dengan variabel output 

[9]. Pada metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah Min. 

Bentuk umumnya adalah sebagai berikut : 

Jika a adalah A¡ dan b adalah B¡, maka c adalah Ci 

dengan Ai, Bi, dan Ci adalah predikat-predikat fuzzy yang merupakan nilai 

linguistik dari masing-masing variabel. Banyaknya aturan ditentukan oleh 

banyaknya nilai linguistik untuk masing-masing variabel input. 

3. Komposisi aturan 

Metode yang digunakan yaitu metode Max (maximum). Pada metode 

ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara mengambil nilai 

maksimum aturan, kemudian menggunakan nilai tersebut untuk 

memodifikasi daerah fuzzy dan mengaplikasikannya ke output dengan 

menggunakan operator OR (gabungan) [5]. Jika semua proporsi telah 

dievaluasi, maka output akan berisi suatu himpunan fuzzy yang 

merefleksikan kontribusi dari tiap-tiap proporsi. Secara umum dapat 

dituliskan : 

µ(xi) = max ( µsf(xi),µkf(xi) )                    (2.16) 

keterangan : 

µsf(xi) = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i 

 µkf(xi) = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i 

4. Defuzzifikasi 

Masukan dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang 

diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang 

dihasilkan merupakan suatu bilangan real yang tegas, sehingga jika 

diberikan suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka harus  dapat 

diambil suatu nilai tegas tertentu sebagai keluaran [9]. Metode yang akan 

digunakan pada penelitian ini dalam proses defuzzifikasi adalah metode 

centroid, secara umum dapat dituliskan sebagai berikut: 
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1. Untuk variabel kontinu 

     
∫         
 
 

∫       
 
 

               (2.17) 

Keterangan: 

    : nilai hasil defuzzifikasi 

     : derajat keanggotaan titik tersebut 

z : nilai domain 

2. Untuk variabel diskrit 

   = 
∑        

 
   

∑    
      

               (2.18) 

Keterangan: 

   : nilai hasil defuzzifikasi 

   : nilai output pada aturan ke-j 

      : derajat keanggotaan nilai output pada aturan ke-j 

n : banyaknya aturan yang digunakan 

 

 


