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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber pustaka baik 

digunakan sebagai referensi, pedoman, maupun pembanding dalam melakukan 

penelitian. Pengggunaan pustaka tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti 

objek penelitian, metode yang digunakan serta hasil dan kesimpulan yang diperoleh 

dalam penelitian. 

Tahun 2017 Sepri Yanti Br Tarigan, dkk melakukan penelitian dengan topik 

“Mengukur Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kinerja Dosen Menggunakan 

Metode Fuzzy Mamdani”. Penelitian ini menggunakan metode fuzzy mamdani 

sebagai pengukur dalam menghasilkan informasi berupa output tingkat 

keberhasilan dosen mengajar. 

Pada tahun 2012 Sherly Jayanti dan Sri Hartati  melakukan penilitan dengan 

topik berupa “Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Anggota Paduan Suara 

Dewasa Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani”. Penelitian ini menggunakan 

metode fuzzy mamdani dalam menentukan seseorang untuk menjadi anggota 

paduan suara dewasa. 

Pada tahun 2014 juga dilakukan penelitian oleh Dwi Martha Sukandi, dkk 

dengan topik berupa “Penerapan Metode Fuzzy Mamdani Untuk Memprediksi 

Jumlah Produksi Minyak Sawit Berdasarkan Data Persediaan Dan Jumlah 

Permintaan (Studi Kasuspt Perkebunan Mitra Ogan Baturaja)”.  Penelitian tersebut
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menggunakan metode fuzzy mamdani sebagai prediksi jumlah produksi minyak 

sawit berdasarkan data persediaan dan jumlah permintaan. 

Dan pada tahun 2017 dilakukan penelitian oleh Pareza Alam Jusia dan Herti 

Yani dengan topik berupa “Model Kepuasan Mahasiswa Terhadap Sistem 

Pelayanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dengan Fuzzy 

Inference System Metode Mamdani Pada STIKOM Dinamika Bangsa Jambi”. Dan 

dalam penelitian tersebut menggunakan sistem inferensi mamdani sebagai prediksi 

dalam menentukan kepuasan tingkat kepuasan terhadap terhadap sistem pelayanan 

BAAK STIKOM Dinamika Bangsa. 

Berikutnya pada tahun 2018 penelitian yang dilakukan oleh Laurensia Rosa 

Paramandita dengan topik “Implementasi Fuzzy Mamdani Untuk Optimasi  

Produksi Roti” menghasilkan output berupa prediksi estimasi jumlah produksi roti 

dengan menggunakan metode fuzzy mamdani. 

Adapun tabel tinjauan pustaka dapat dilihat pada tabel 2.1. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Logika Fuzzy 

Logika fuzzy merupakan salah satu komponen pembentuk Soft Computing. 

Dasar 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 dari penalaran dengan logika fuzzy tersebut 

(Kusumadewi S, Purnomo H, 2010). 

Ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan fuzzy logic, antara lain: 
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1. Konsep fuzzy logic merupakan konsep matematis yang mendasari penalaran 

fuzzy sangat sederhana. 

2. Fuzzy logic sangat fleksibel. 

3. Fuzzy logic memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. 

4. Fuzzy logic mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat 

kompleks.  

5. Fuzzy logic dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman 

para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. 

6. Fuzzy logic dapat bekerjasama dengan teknik-teknik kendali secara 

konvensional. 

7. Fuzzy logic didasarkan pada bahasa alami. 

2.2.2 Himpunan Fuzzy 

Menurut Kusumadewi dan Purnomo (2010) menjelaskan bahwa pada 

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

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

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

himpunan, atau 

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

himpunan. 

Terkadang kemiripan antara keanggotaan fuzzy dengan probabilitas 

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

interpretasi nilainya sangat berbeda antara kedua kasus tersebut. Keanggotaan fuzzy 

memberikan suatu ukuran terhadap pendapat atau keputusan, sedangkan 
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probabilitas mengindikasikan proporsi terhadap keseringan suatu hasil bernilai 

benar dalam jangka panjang. 

Himpunan fuzzy memiliki 2 atribut, yaitu: 

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

kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami. 

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

variabel. 

2.2.3 Fungsi Keanggotaan 

Menurut Sri Kusumadewi, fungsi keanggotaan (membership function) 

adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai 

keanggotaannya 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 Linier 

Pada representasi linier, pemetaan input ke derajat keanggotaannya 

digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi 

pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Ada 2 kenaikan 

himpunan fuzzy yang linier. 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. 
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Gambar 2.1 Representasi Linier Naik 

Fungsi keanggotaan: 

  0;  x ≤ a 

µ[x] =   (x-a) / (b-a); a < x < b     (2.1) 

  1;  x ≥ b 

Kedua, merupakan kebalikan yang pertama. Garis lurus dimulai dari nilai domain 

dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke 

nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah. 

 

Gambar 2.2 Representasi Linier Turun 

Fungsi keanggotaan: 

µ[x] =   (b-x) / (b-a); a ≤ x ≤ b     (2.2) 

  0;  x ≥ b 

b. Representasi Kurva Segitiga 

Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis (linier) 

seperti terlihat pada gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Representasi Kurva Segitiga 

Fungsi keanggotaan: 

  0;  x ≥ c atau x ≤ a 

µ[x] =   (x-a) / (b-a); a ≤ x ≤ b     (2.3) 

  (c-x) / (c-b); b ≤ x ≤ c 

c. Representasi Kurva Trapesium 

Kurva segitiga pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa 

titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. 

 

Gambar 2.4 Representasi Kurva Trapesium 

Fungsi keanggotaan: 

  0;  x ≥ d atau x ≤ a 

µ[x] =   (x-a) / (b-a); a ≤ x ≤ b     (2.4) 

  1;  b ≤ x ≤ c 

  (d-x) / (d-c); x ≥ d 
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2.2.4 Metode Fuzzy Mamdani 

Metode mamdani sering juga dikenal dengan nama Metode Max-Min. 

Metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada taun 1975. Untuk 

mendapatkan output, diperlukan 4 tahapan: 

1. Pembentukan Himpunan Fuzzy 

Pada Metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi 

menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. 

2. Aplikasi Fungsi Implikasi 

Pada Metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah Min. 

3. Komposisi Aturan 

Tidak seperti penalaran monoton, apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, 

maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. Ada 3 metode 

yang digunakan dalam melakukan inferensi system fuzzy, yaitu: max, additive dan 

probabilistic OR (probor). 

a. Metode Max (Maximum) 

Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara mengambil nilai 

maksimum aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah fuzzy, 

dan mengaplikasikannya ke output dengan menggunakan operator OR (union). Jika 

semua proposisi telah dievaluasi, maka output akan berisi suatu himpunan fuzzy 

yang merefleksikan konstribusi dari tiap-tiap proposisi. Secara umum dapat 

dituliskan: 

µsf(xi)  max (µsf[xi], µkf[xi])    (2.5) 
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Dengan: 

µsf[xi] = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i; 

µkf[xi] = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i; 

Apabila digunakan fungsi implikasi MIN, maka metode komposisi ini sering 

disebut dengan nama MAX-MIN atrau MIN-MAX atau MAMDANI. 

b. Metode Additive (SUM) 

Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan 

bounded-sum terhadap semua output daerah fuzzy. Secara umum dituliskan: 

µsf(xi)  min (µsf[xi] + µkf[xi])    (2.6) 

Dengan: 

µsf[xi] = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai atauran ke-i; 

µkf[xi]= nilai keanggotaan konsekuen fuzzy atauran ke-i; 

c. Metode Probabilistik OR (probor) 

Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan 

product terhadap semua output daerah fuzzy. Secara umum dituliskan; 

µsf(xi)  (µsf[xi] + µkf[xi]) - (µsf[xi] * µkf[xi])  (2.7) 

Dengan: 

µsf[xi] = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai atauran ke-i; 

µkf[xi] = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy atauran ke-i; 

4. Penegasan (deffuzy) 

Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari 

komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu 
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bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. Sehingga jika diberikan suatu 

himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai crisp 

tertentu sebagai output seperti terlihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Proses Defuzzifikasi 

Ada beberapa metode defuzzifikasi pada komposisi aturan MAMDANI, antara lain: 

a. Metode Centroid (Composite Moment) 

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil titik pusat (z*) 

daerah fuzzy. Secara umum dirumuskan: 

𝑍∗ =  
∫ 𝑧𝜇(𝑧)𝑑𝑧

 

𝑧

∫ 𝜇(𝑧)𝑑𝑧
 

𝑧

        (2.8) 

𝑍∗ =  
∑ 𝑧𝑗𝜇(𝑧𝑗)𝑛

𝑗=1

∑ 𝜇(𝑧𝑗)𝑛
𝑗=1

       (2.9) 

b. Metode Bisektor 

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai pada 

domain fuzzy yang memiliki nilai keanggotaan separo dari jumlah total nilai 

keanggotaan pada daerah fuzzy. Secara umum dituliskan: 

zp sedemikian μ(z)dz hingga ∫ 𝜇(𝑧)𝑑𝑧
𝑝

ℜI
=  ∫ 𝜇(𝑧)𝑑𝑧

ℜ𝑛

𝑝
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c. Metode Mean of Maximum (MOM) 

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata 

domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. 

d. Metode Largest of Maximum (LOM) 

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar 

dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. 

e. Metode Smallest of Maximum (SOM) 

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil 

dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. 

2.2.5 Laravel 

Laravel adalah framework PHP yang mengagumkan, tidak ada yang 

meragukan hal itu. Namun banyak yang mengeluh betapa seringnya tim 

pengembang (Taylor Otwell) Laravel merilis update. Celakanya, update tersebut 

kadang tidak selalu sepenuhnya kompatibel dengan versi sebelumnya. Tim 

pengembang Laravel beralasan hal ini dilakukan agar Laravel semakin aman dan 

dapat menjadi framework modern yang mengikuti perkembangan teknologi PHP 

itu sendiri. (Awan Pribadi Basuki, 2016). 
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Tahun 

 

Penulis 

Objek Metode Teknologi Hasil 

Tarigan, Sepri Yanti 

Br, Melva Lumban 

Tobing dan Zakarias 

Situmorang (2017) 

Kinerja 

Dosen 

Mengajar 

Fuzzy 

Mamdani 
Desktop 

Diperoleh suatu model 

yang dapat 

memperlihatkan aturan 

keterhubungan antara 

motivasi dosen, persiapan 

mengajar dosen dan 

pelaksanaan perkuliahan 

dengan nilai mahasiswa. 

Jayanti, Sherly, Sri 

Hartati 

(2012) 

Anggota 

Paduan Suara 

Dewasa 

Fuzzy 

Mamdani 
Desktop 

Menentukan seseorang 

untuk menjadi anggota 

paduan suara dewasa. 

Sukandy, Dwi 

Martha, Agung 

Triongko Basuki dan 

Shinta Puspasari 

(2014) 

Produksi 

Minyak 

Sawit 

Fuzzy 

Mamdani 
Desktop 

Menghasilkan prediksi 

jumlah produksi minyak 

sawit berdasarkan data 

persediaan dan jumlah 

permintaan ditinjau dari 

hasil pengujian aplikasi 

Jusia, Pareza Alam, 

dan Herti Yani 

(2017) 

Administrasi 

Akademik 

dan 

Kemahasiswa

an (BAAK) 

Fuzzy 

Inference 

System 

Metode 

Mamdani 

Desktop 

Menentukan tingkat 

kepuasan terhadap 

terhadap system pelayanan 

BAAK STIKOM 

Dinamika Bangsa. 

Paramandita, 

Laurensia Rosa 

(2018) 

Optimasi 

Produksi Roti 

Fuzzy 

Mamdani 
Web Estimasi jumlah produksi. 

Adi Primanto 

Kinerja 

Akademik 

Dosen 

Fuzzy 

Mamdani 
Web 

Menampilkan tingkat 

kinerja akademik dosen 

berdasarkan kuesioner 

mahasiswa. 

 


