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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Dalam tinjauan pustaka di bawah ini terdapat 5 referensi dan 1 referensi 

dari penulis sebagai berikut : 

Tabel 2.1. Perbandingan Metode Penelitian 

Penulis Obyek Metode Hasil Pemrogaman 

Laurensia Rosa 

Paramandita 

(2018) 

Data produksi 

Roti 

Fuzzy 

Mamdani 

Roti manis Pisang  

hasilnya mendekati 

data produksi riil 

dengan nilai akurasi 

sebesar 76,07%, 

sedangkan roti manis 

Cokelat hasilnya 

mendekati data 

produksi riil dengan 

nilai akurasi sebesar 

75,83%. 

PHP 

Altien J. 

Rindengan, 

Chriestie E.J.C 

Montolalu, Try 

Buana Donda 

(2018) 

Data produksi 

Mebel 

Fuzzy 

Mamdani 

 
Hasil prediksi 

produksi bulan 

Desember 2017 untuk 

pintu adalah 

sebanyak 23 unit dan 

untuk lemari adalah 

sebanyak 22 unit.  

Standard error 

prediksi produksi 

pintu = 0,534 lebih 

kecil dari standard 

error produksi pintu 

= 0,634 dan standard 

error prediksi 

produksi lemari = 

0,458 lebih kecil dari 

standard error 

produksi lemari = 

0,735.  
 

 

Matlab 
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Ulvi Ismaya 

(2016) 

Data produksi 

Tahu 

Fuzzy 

Mamdani 

Selisih antar 

keakuratan 

perhitungan dari 

aplikasi dengan 

perhitungan data real 

96,7%, perhitungan 

aplikasi dengan 

perhitungan mathlab 

98,03%, dan 

perhitungan mathlab 

dengan perhitungan 

data real 98,5%. 

Matlab 

Yuli Dwi 

Hermawan 

(2013) 

Data produksi 

Tahu dan 

Tempe 

Fuzzy 

Mamdani 

Mengetahui tingkat 

error untuk 

perhitungan estimasi 

produksi tahu dan 

tempe dengan metode 

fuzzy mamdani. 

- 

Fajar Solikin 

(2011) 

Data Produksi 

Rokok 

Fuzzy 

Mamdani 

 

Fuzzy 

Sugeno 

Membandingkan 

metode Sugeno 

dengan metode 

Mamdani, hasil 

perhitungan metode 

Mamdani 

menunjukkan jumlah 

produksi yang lebih 

mendekati nilai 

kebenaran dan 

selisihnya tidak 

begitu banyak. 

Matlab 

Agata Devi 

Trianes Crisna 

(2019) 

Data produksi 

Bakpia 

Fuzzy 

Mamdani 

Prediksi jumlah 

produksi Bakpia 

berdasarkan 

permintaan dan 

persediaan. 

PHP 

 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Logika Fuzzy 

Logika fuzzy adalah salah satu komponen pembentuk soft computing. Logika 

fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965. Dasar 
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logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy. Pada teori himpunan fuzzy, peranan 

derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan 

sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan atau membership 

function menjadi ciri utama dalam penalaran dengan logika fuzzy tersebut. (Sri 

Kusumadewi dan Hari Purnomo, 2010) 

2.2.2. Himpunan Fuzzy 

Pada himpunan tegas (crisp), nilai keanggotaan suatu item x dalam suatu 

himpunan A, yang sering ditulis dengan µA[x], memiliki 2 kemungkinan yaitu: 

1. Satu (1), yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan, 

atau 

2. Nol (0), yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu 

himpunan. 

Jika pada himpunan crips, nilai keanggotaan hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 

0 atau 1, pada himpunan fuzzy nilai keanggotaan terletak pada rentang 0 sampai 1. 

Apabila x memiliki nilai keanggotaan fuzzy µA(𝑥)=0 berarti x tidak menjadi 

himpunan A, demikian pula apabila x memiliki nilai keanggotaan fuzzy µA(𝑥)=1 

berarti x menjadi anggota penuh pada himpunan A. 

Terkadang kemiripan antara keanggotaan fuzzy dengan probabilitas 

menimbulkan kerancuan. Keduanya memiliki nilai pada interval [0,1], namun 

interprestasi nilainya sangat berbeda antara kedua kasus tersebut. Keanggotaan 

fuzzy memberikan suatu ukuran terhadap pendapat atau keputusan, sedangkan 

probabilitas mengindikasikan proporsi terhadap keseringan suatu hasil bernilai 

benar dalam jangka panjang. Misalnya, jika nilai keanggotaan bernilai suatu 



8 
 

 

himpunan fuzzy USIA adalah 0,9; maka tidak perlu dipermasalahkan berapa 

seringnya nilai itu diulang secara individual untuk mengharapkan suatu hasil yang 

hampir pasti muda. Di lain pihak, nilai probabilitas 0,9 usia berarti 10% dari 

himpunan tersebut diharapkan tidak muda. 

Himpunan fuzzy memiliki 2 atribut, yaitu : 

1. Linguistik, yaitu penamaan grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi 

tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti: Muda, Parobaya, Tua. 

2. Numerik, yaitu suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel 

seperti: 40, 25, 50, dsb. (Sri Kusumadewi dan Hari Purnomo, 2010) 

2.2.3. Fungsi Keanggotaan 

Sri Kusumadewi dan Hari Purnomo (2010) menyatakan bahwa, fungsi 

keanggotaan (membership function) adalah suatu kurva yang menunjukkan 

pemetaan titik-titik input data kedalam nilai keanggotaannya (sering juga disebut 

dengan derajat keanggotaan) yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu 

cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan 

melalui pendekatan fungsi. Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan : 

a. Representasi Linear 

Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotaan digambarkan 

sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini menjadi pilihan yang baik untuk mendekati 

suatu konsep yang kurang jelas. Ada 2 keadaan himpunan fuzzy yang linear. 

Pertama, kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat 

keanggotaan nol (0) bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki 

derajat keanggotaan lebih tinggi. (Gambar 2.1) 
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Gambar 2.1 Representasi Linear Naik 

Fungsi keanggotaan : 

  0 ; x ≤ a 

µ[x] = (x-a)/(b-a) ; a ≤ x ≤ b 

 1 ; x ≥ b 

    

Kedua, merupakan kebalikan dari yang pertama. Garis lurus dimulai 

dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi di sisi kiri, 

kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat 

keanggotaan lebih rendah. (Gambar 2.2) 

 

Gambar 2.2 Representasi Linear Turun 

Fungsi keanggotaan : 

  0 ; x ≥ b 

µ[x] = (b-x)/(b-a) ; a ≤ x ≤ b 

 1 ; x ≤ a 

   

 

(2.2) 

(2.1) 
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b. Representasi Kurva Segitiga 

Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis (linear). 

(Gambar 2.3) 

 

Gambar 2.3 Representasi Kurva Segitiga 

Fungsi keanggotaan : 

  0 ; x ≥ c atau x ≤ a 

µ[x] = (x-a)/(b-a) ; a ≤ x ≤ b 

 (c-x)/(c-b) ; b ≤ x ≤ c 

     

c. Representasi Kurva Trapesium 

Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada titik 

yang memiliki nilai keanggotaan 1. (Gambar 2.4) 

 

Gambar 2.4 Representasi Kurva Trapesium 

Fungsi keanggotaan : 

  0 ; x ≥ d atau x ≤ a 

µ[x] = 
(x-a)/(b-a) ; a ≤ x ≤ b 

(d-x)/(d-c) ; c ≤ x ≤ d 

 1 ; b ≤ x ≤ c 
(2.4) 

(2.3) 
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d. Representasi Kurva Bentuk Bahu 

Daerah yang terletak di tengah-tenah suatu variabel yang direpresentasikan 

dalam bentuk segitiga, pada sisi kanan dan kirinya akan naik dan turun (misalkan: 

DINGIN bergerak ke SEJUK, bergerak ke HANGAT, dan bergerak ke PANAS). 

Tetapi terkadang salah satu sisi dari variabel tersebut, tidak mengalami perubahan. 

Sebagai contoh, apabila telah mencapai kondisi PANAS, kenaikan temperatur akan 

tetap berada pada kondisi PANAS. Himpunan fuzzy ‘bahu’, digunakan untuk 

mengakhiri variabel suatu daerah fuzzy. Bahu kiri bergerak dari benar ke salah, 

demikian juga bahu kanan bergerak dari salah ke benar. (Gambar 2.5) 

 

Gambar 2.5 Daerah ‘bahu’ pada variabel Temperatur 

2.2.4. Metode Mamdani 

Teknik inferensi fuzzy yang paling umum digunakan adalah metode 

Mamdani. Metode ini lebih sering dikenal dengan nama Metode Max-Min. Pada 

metode Mamdani, terdapat 4 tahap untuk mendapatkan output, (Widodo Budiharto, 

2014) yaitu: 
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1. Pembentukan himpunan fuzzy (fuzzification) 

Mengambil nilai input berupa nilai renyah (crisp), dan menentukan derajat 

dari input, sehingga input dikelompokkan pada himpunan fuzzy yang 

tepat. 

2. Aplikasi fungsi Implikasi 

Mengambil nilai input yang telah difuzzifikasikan dan 

mengaplikasikannya ke dalam antecedents pada aturan-aturan fuzzy, lalu 

diimplikasikan. Fungsi implikasi yang digunakan adalah fungsi Min. 

      

3. Komposisi  aturan 

Penggabungan nilai keluaran dari semua aturan. Pada tahap ini, digunakan 

metode Max, dimana solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara 

mengambil nilai maksimum aturan yang kemudian digunakan untuk 

memodifikasi daerah fuzzy. 

     

dengan: 

sf [ 𝑥i] = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i. 

kf [ 𝑥i] = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy sampai aturan ke-i. 

4. Penegasan (defuzzification) 

Mengkonversikan nilai fuzzy dari agregasi aturan ke dalam sebuah 

bilangan crisp. Metode yang digunakan untuk metode inferensi fuzzy 

Mamdani adalah metode LOM (Largest of Maximum), pada solusi ini, 

 
𝜇A∩B(𝑥) = min (𝜇A[𝑥], 𝜇B[𝑥]) 

 
𝜇sf(𝑥) ← max (𝜇sf[𝑥i], 𝜇kf[𝑥j]) (2.6) 

(2.5) 
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solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar domain yang 

memiliki nilai keanggotaan maksimum. 

2.2.5. PHP (Hypertext Prepocessor) 

Menurut Mochamad Joko Adi Wirawan (2009), PHP merupakan bahasa 

pemrograman yang paling populer dan banyak digunakan untuk pemrograman web. 

PHP disebut juga pemrograman server side, artinya program dijalankan pada 

server. PHP sebenarnya merupakan program yang berjalan pada platform LINUX. 

Progran ini bersifat freeware. 

2.2.6. HTML (Hypertext Markup Language) 

Menurut Shelly dan Velmaart (2011) HTML (Hypertext Markup Language) 

adalah bahasa format khusus yang programmer gunakan untuk memformat 

dokumen untuk ditampilkan di web. Lalu menurut Chaffey (2009) HTML adalah 

halaman standar web presentasi dengan menggunakan format untuk menentukan 

pesan dan tata letak halaman web. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa HTML adalah bahasa pemrograman yang digunakan 

memformat dokumen untuk ditampilkan di web. 

2.2.7. MySQL 

Menurut Mochamad Joko Adi Wirawan (2009), MySQL merupakan database 

multiuser yang menggunakan bahasa Structure Query Language (SQL). MySQL 

dalam operasi client-server, melibatkan server-daemon MySQL di sisi server dan 

berbagai macam program, serta library yang berjalan di sisi client. MySQL mampu 

menangani data yang cukup besar. SQL adalah bahasa standar yang digunakan 

untuk mengakses server database. Bahasa ini awalnya dikembangkan IBM, tetapi 
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telah diadopsi dan digunakan sebagai standar industri. Dengan menggunakan SQL, 

proses akses database menjadi lebih friendly. Dalam konteks bahasa SQL, 

informasi umumnya tersimpan dalam tabel-tabel yang secara logis merupakan 

struktur dua dimensi yang terdiri atas baris-baris data yang berada dalam satu atau 

lebih kolom. Baris pada tabel sering juga disebut entitas dari data, sedangkan kolom 

sering disebut atribut atau field. Keseluruhan tabel itu dihimpun dalam suatu 

kesatuan yang disebut database. 

2.2.8. XAMPP 

Menurut Priyanto Hidayatullah (2014), XAMMP merupakan salah satu 

software yang bersifat gratis dan berlisensi global dan banyak digunakan sebagai 

web server pada local network atau localhost. Kata XAMPP berasal dari : 

1. X yang berarti cross platform. 

2. A yang berarti Apache sebagai web server-nya. 

3. M yang berarti MySQL sebagai Database Management System (DBMS). 

4. PP yang berarti PHP dan Perl bahasa yang didukungnya. 

2.2.9. Web Browser 

Menurut Rohi Abdulloh (2016), Web Browser digunakan untuk 

menampilkan hasil website yang telah dibuat. Web browser yang paling sering, di 

antaranya Mozilla Firefor, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, dan Savari. 

2.2.10. MAPE (Mean Absolute Presentage Error) 

Menurut Pakaja (2012), MAPE (Mean Absolute Presentage Error) dihitung 

dengan menggunakan kesalahan absolut pada tiap periode dibagi dengan nilai 

observasi yang nyata untuk periode itu. Kemudian, merata-rata kesalahan 
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persentase absolut tersebut. MAPE merupakan pengukuran kesalahan yang 

menghitung ukuran presentase penyimpangan antara data aktual dengan data 

peramalan. Nilai MAPE dapat dihitung dengan persamaan berikut. 

 

Dimana, ei = selisih nilai aktual (x) dengan nilai prediksi (f ) pada periode yang 

sama, xi = data aktual (riil), n = jumlah data  

(2.7) 


