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ABSTRAK

Teori kabur merupakan salah satu cabang matematika yang sudah mulai
dikembangkan sejak tahun 1965 oleh Lotfi Asker Zadeh. Teori kabur mengalami
perkembangan yang cukup pesat dari masa ke masa yang ditandai dengan banyaknya
aplikasi logika kabur dalam berbagai bidang kehidupan. Logika kabur adalah logika
dengan tak hingga banyak nilai kebenaran yang dinyatakan dengan bilangan real dalam
selang [0,1]. Sistem inferensi kabur adalah sistem komputasi yang berfungsi untuk
mengendalikan proses tertentu dengan mempergunakan aturan inferensi berdasarkan
logika kabur. Sistem ini terdiri dari empat unit, yaitu unit pengaburan, unit penalaran
logika kabur, unit basis pengetahuan, dan unit penegasan. Penetapan besarnya kredit
menggunakan sistem inferensi kabur merupakan salah satu contoh aplikasi logika
kabur dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya
kredit adalah modal simpanan dan bunga kredit. Kedua faktor tersebut yang menjadi
variabel masukan pada sistem inferensi ini dan diproses dengan menggunakan sistem
inferensi kabur Mamdani untuk menghasilkan variabel keluarannya yaitu besarnya
kredit.

Kata kunci: logika kabur, sistem inferensi kabur Mamdani, penetapan besar kredit.
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ABSTRACT

Fuzzy theory is part of mathematics that has been developed since 1965 by Lotfi
Asker Zadeh. Fuzzy theory development is so rapid as can be seen by so many
applications of fuzzy logic in various fields of life. Fuzzy logic is a logic with infinitely
many truth values expressed using real numbers in closed interval [0,1]. A fuzzy
inference system is a computational system which controls certain processes using
inference rules based on fuzzy logic. This system consists of four units, i.e fuzzification
unit, fuzzy logic reasoning unit, knowledge base unit, and defuzzification unit.
Determining the amount of credit using a fuzzy inference system is one of the
application of fuzzy logic in decision making. The factors that influence the amount of
credit are deposite capital and credit interest. These factors are as input variables in this
inference system and using the Mamdani fuzzy inference system are processed to
produce the output variable, i.e amount of credit.

Keywords: fuzzy logic, Mamdani fuzzy inference system, determining the amount of
credit.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Logika kabur dapat dikatakan sebagai logika baru yang lama, sebab ilmu
tentang logika kabur modern baru ditemukan sekitar 50-an tahun yang lalu,
padahal sebenarnya konsep dasar tentang logika kabur itu sendiri sudah ada sejak
lama. Pada awal tahun 1965, Lotfi Zadeh, seorang profesor di Universitas
California di Berkeley, memperkenalkan suatu teori baru, yaitu teori himpunan
kabur. Selama tiga dekade pertama sejak kelahirannya, teori kabur mengalami
perkembangan yang menarik. Semula teori kabur yang diciptakan oleh Zadeh itu
ditolak mentah-mentah oleh para ilmuwan di Amerika Serikat, karena dicurigai
sebagai suatu teori yang tidak memiliki dasar matematik yang dapat
dipertanggungjawabkan. Sebaliknya di Eropa dan Jepang teori kabur disambut
dengan hangat dan diterima dengan penuh antusiasme. Para ilmuwan di luar
Amerika Serikat dengan penuh semangat mempelajari paradigma baru keilmuan
ini dan mencoba mengaplikasikannya di berbagai bidang ilmu dan peralatan
dengan hasil yang mengagumkan. Para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu,
seperti teknik, MIPA, ekonomi, psikologi, sosiologi, dan lain-lain meneliti dan
memanfaatkan teori baru ini untuk mengembangkan ilmunya masing-masing.
Keberhasilan teori kabur di Eropa dan Jepang itulah yang akhirnya membuka mata
para ilmuwan di Amerika Serikat untuk mengapresiasi hasil penemuan Zadeh itu.
Peristiwa itu dapat dikatakan merupakan suatu titik-balik yang menandakan
diterimanya teori kabur oleh masyarakat ilmiah di Amerika. Pada saat ini teori
baru ini telah berkembang dengan subur sebagai suatu cabang baru dalam
lingkungan sains dan teknologi.
Pada himpunan tegas, tiap himpunan terdefinisi secara tegas, dalam arti setiap
elemen dalam semestanya dapat ditentukan secara tegas apakah ia merupakan
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anggota dari himpunan itu atau bukan. Dengan perkataan lain, terdapat batas yang
tegas antara unsur-unsur yang merupakan anggota dan unsur-unsur yang tidak
merupakan anggota dari suatu himpunan. Tetapi pada kenyataannya tidak semua
himpunan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari terdefinisi secara tegas.
Sering dijumpai himpunan-himpunan yang tidak bisa didefinisikan secara tegas,
misalnya himpunan orang pendek, himpunan mahasiswa pandai, dan sebagainya.
Demikian halnya pada logika tegas, setiap proposisi (pernyataan) mempunyai
dua kemungkinan nilai, yaitu benar atau salah dan tidak kedua-duanya. Namun,
tak jarang ditemui pernyataan-pernyataan yang nilai kebenarannya tidak bisa
ditentukan secara tegas. Logika kabur merupakan salah satu metode untuk
melakukan analisis pada hal-hal seperti yang disebutkan di atas, yaitu hal-hal yang
nilai kebenarannya tidak bisa ditentukan secara tegas. Pada logika tegas nilai
kebenaran untuk proposisi yang benar dinyatakan dengan bilangan 1 dan proposisi
yang salah dinyatakan dengan bilangan 0. Berbeda dengan logika tegas, logika
kabur merupakan logika dengan takhingga banyak nilai kebenaran yang
dinyatakan dengan suatu bilangan real dalam selang [0,1].
Di era sekarang, aplikasi teori kabur mudah ditemukan di sekitar kita.
Beberapa di antaranya:
1. Dalam dunia kedokteran, teori himpunan kabur memberi suatu alternatif untuk
pemecahan masalah diagnosa penyakit.
2. Dalam bidang teknik, teori kabur dipakai dalam sistem kendali, teknik sipil,
teknik mesin, teknik listrik, teknik kimia, teknik nuklir, dan rancangan teknik.
Misalnya, pada bidang teknik sipil, teori kabur dimanfaatkan untuk penaksiran
dan evaluasi konstruksi, penaksiran kepenatan struktur logam, penaksiran
kualitas aspal jalan raya, dan penaksiran kerusakan gedung setelah gempa bumi.
3. Dalam pengenalan pola, teori kabur dipakai untuk pengenalan tulisan tangan
pada komputer, pengenalan pola motif-motif citra dengan kamera video,
pengenalan suara, klasifikasi pada analisis kromosom, dan lain sebagainya.
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4. Dalam ilmu ekonomi, teori kabur telah dimanfaatkan secara cukup luas dalam
bidang manajemen dan pengambilan keputusan. Berbagai masalah yang
berkaitan dengan optimisasi, perencanaan, penjadwalan, dan pengambilan
keputusan diselesaikan melalui riset operasi, pemrogaman linear, dan
pemrograman dinamik dengan pendekatan teori kabur. Dengan pendekatan ini
teori-teori ekonomi menjadi lebih realistik dan lebih mampu untuk membuat
ramalan-ramalan yang semakin tepat.
Salah satu aplikasi terpenting dari teori kabur adalah untuk membantu manusia
dalam melakukan pengambilan keputusan. Aplikasi teori kabur untuk pendukung
keputusan ini semakin diperlukan tatkala semakin banyak kondisi yang menuntut
adanya keputusan yang tidak bisa dijawab dengan hanya ‘ya’ atau ‘tidak’ saja.
Misalnya dalam bidang ekonomi penetapan besarnya kredit merupakan salah satu
hal yang berkaitan dengan persoalan pengambilan keputusan. Pada saat melakukan
kredit di lembaga keuangan, terdapat beberapa syarat bagi nasabah dalam prosedur
kredit. Nasabah tidak bisa dengan bebas memilih besarnya kredit yang mereka
inginkan, tetapi ditentukan oleh beberapa faktor. Dalam hal ini, pada saat
mengajukan kredit nasabah tersebut merupakan anggota atau calon anggota dan
harus mempunyai modal simpanan sebagai anggota. Besarnya modal simpanan ini
akan berpengaruh pada penetapan besarnya kredit yang bisa diberikan kepada
nasabah. Selain modal simpanan, faktor lainnya adalah bunga kredit. Koperasi
simpan-pinjam memiliki beberapa jenis bunga yang ditawarkan kepada nasabah
untuk dipiliih. Jenis bunga yang dipilih oleh nasabah akan berpengaruh pada
besarnya kredit yang bisa diajukan. Semakin besar bunga yang dipilih, kredit yang
bisa diberikan juga semakin besar. Tugas akhir ini akan membahas aplikasi logika
kabur dalam penetapan besarnya kredit di koperasi simpan-pinjam dengan variabel
masukannya kedua faktor di atas.
Aplikasi teori kabur dalam penetapan besarnya kredit pada tugas akhir ini
menggunakan sistem inferensi kabur Mamdani. Sistem inferensi kabur ini
diperkenalkan oleh E.H Mamdani pada tahun 1974. Sistem inferensi kabur
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Mamdani didasarkan pada kaidah “jika-maka”. Jika terdapat 𝑚 buah kaidah, maka
bentuk kaidah ke - 𝑖 (𝑖 = 1, 2, ⋯ , 𝑚) adalah sebagai berikut:
Jika 𝑥1 adalah 𝐴𝑖1 dan ⋯ dan 𝑥𝑛 adalah 𝐴𝑖𝑛 , maka 𝑦 adalah 𝐵𝑖
di mana 𝑥𝑗 (𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝑛) adalah variabel masukan, y adalah variabel keluaran,
𝐴𝑖𝑗 adalah nilai linguistik dari variabel 𝑥𝑗 pada kaidah ke-𝑖 dan 𝐵𝑖 adalah nilai
linguistik dari variabel 𝑦 pada kaidah ke-𝑖.
Untuk mendapatkan keluarannya ada beberapa tahapan, yaitu:
1. Variabel masukannya yang berupa nilai tegas dikonversikan oleh unit
pengaburan ke nilai kabur yang sesuai.
2. Nilai-nilai kabur tersebut kemudian diperoses oleh unit penalaran, yang dengan
menggunakan unit basis pengetahuan menghasilkan himpunan kabur sebagai
keluarannya.
3. Himpunan kabur keluarannya itu kemudian diterjemahkan kembali ke dalam
nilai tegas oleh unit penegasan. Nilai tegas inilah yang akan digunakan dalam
membantu pengambilan keputusan.

B. Rumusan Masalah
Masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah:
Bagaimana aplikasi teori kabur untuk menetapkan besarnya kredit dengan
menggunakan sistem inferensi kabur Mamdani dengan dua variabel masukan,
yaitu modal simpanan dan bunga kredit?

C. Batasan Masalah
Batasan masalah yang dibahas pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:
1. Sistem inferensi kabur yang digunakan untuk menetapkan besarnya kredit pada
tugas akhir ini adalah sistem inferensi kabur Mamdani.
2. Tugas akhir ini menggunakan dua variabel masukan, yaitu modal simpanan dan
bunga kredit, dengan variabel keluarannya besarnya kredit.
3. Nilai linguistik untuk setiap variabel adalah:
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a. Untuk variabel modal simpanan nilai linguistiknya sangat sedikit, sedikit,
sedang, banyak, dan sangat banyak.
b. Untuk variabel bunga kredit nilai lingustiknya kecil, sedang dan besar.
c. Untuk variabel besarnya kredit nilai linguistiknya sangat kecil, kecil, sedang,
besar, dan sangat besar.

D. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk menentukan besarnya kredit yang
bisa diajukan nasabah pada koperasi simpan-pinjam dengan menggunakan sistem
inferensi kabur Mamdani.

E. Manfaat Penulisan
Manfaat penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:
1. Memberikan wawasan baru terkait penetapan besarnya kredit pada koperasi
simpan-pinjam dengan menggunakan sistem inferensi kabur Mamdani.
2. Sebagai salah satu contoh aplikasi teori kabur di bidang ekonomi, khususnya
aplikasi sistem inferensi kabur Mamdani.

F. Metode Penulisan
Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode studi
pustaka dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan jurnal tentang teori
kabur dan aplikasinya serta menerapkannya dalam penetapan besarnya kredit.

G. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Batasan Masalah
D. Tujuan Penulisan
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E. Manfaat Penulisan
F. Metode Penulisan
G. Sistematika Penulisan
BAB II LOGIKA KABUR
A. Himpunan Kabur
B. Fungsi Keanggotaan
C. Operasi-operasi pada Himpunan Kabur
D. Relasi Kabur
E. Komposisi Relasi Kabur
F. Logika Kabur
G. Proposisi Kabur
H. Implikasi Kabur
I. Penalaran Kabur
J. Sistem Inferensi Kabur Mamdani
BAB III PENETAPAN BESARNYA KREDIT MENGGUNAKAN SISTEM
INFERENSI KABUR MAMDANI
A. Kredit pada Koperasi Simpan-pinjam
B. Implementasi Sistem Inferensi Kabur Mamdani pada Penetapan
Besarnya kredit
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
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BAB II
LOGIKA KABUR
A. Himpunan Kabur
Konsep himpunan sudah cukup dikenal dan digunakan dalam kehidupan seharihari, misalnya Himpunan Psikologi Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas
Indonesia, Himpunan Mahasiswa Matematika se-DIY, dan lain-lain. Konsep
himpunan tidak hanya dipergunakan secara intuitif dalam kehidupan sehari-hari,
tetapi telah dikembangkan menjadi konsep formal dan konsep yang paling
mendasar dalam Matematika. Konsep-konsep dasar lainnya dalam Matematika
(seperti

relasi,

fungsi,

operasi,

dan

sebagainya)

didefinisikan

dengan

menggunakan konsep himpunan.
Secara intuitif himpunan dipahami sebagai suatu kumpulan atau koleksi
obyek-obyek (konkret maupun abstrak) yang mempunyai kesamaan sifat tertentu.
Dalam Matematika dikenal dua jenis himpunan, yaitu himpunan tegas dan
himpunan kabur. Pada himpunan tegas, setiap elemen dalam semestanya dapat
ditentukan dengan tegas apakah merupakan anggota dari himpunan itu atau bukan.
Himpunan kabur merupakan pengembangan lebih lanjut dari himpunan tegas.
Pada himpunan kabur setiap unsur dalam semesta wacananya mempunyai derajat
keanggotaan tertentu dalam himpunan tersebut yang dinyatakan dengan suatu
bilangan real dalam selang tertutup [0,1].
Secara matematis himpunan kabur dapat didefinisikan sebagai berikut:
~

Definisi 2.1.1 Suatu himpunan kabur A dalam semesta wacana X dapat
dinyatakan sebagai himpunan pasangan terurut

~
A  {( x,  A~ ( x)) | x  X }
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~
di mana  A~ adalah fungsi keanggotaan dari himpunan kabur A , yang merupakan

suatu pemetaan dari himpunan semesta X ke selang tertutup [0, 1]. Karena nilai
fungsi keanggotaan dari suatu himpunan kabur adalah bilangan real dalam selang
tertutup [0,1], maka dapat dikatakan bahwa himpunan tegas merupakan kejadian
khusus dari himpunan kabur. Himpunan tegas dapat dipandang sebagai himpunan
kabur yang nilai fungsi keanggotaannya hanya bernilai 0 atau 1 saja.
Ada beberapa cara untuk menyatakan himpunan kabur, yakni sebagai berikut:
1. Himpunan kabur dapat dinyatakan sebagai himpunan pasangan terurut, seperti
yang sudah dijelaskan di atas.
Contoh 2.1.1: Seorang arsitek mendesain bangunan dengan model unik yang
akan ditawarkan kepada pelanggan. Ada enam model yang didesain, yaitu X =
{1, 2, 3, 4, 5, 6}, dengan 1 menunjukkan desain bangunan yang pertama, 2
menunjukkan desain bangunan yang kedua, dan seterusnya. Himpunan kabur
~
A adalah “himpunan bangunan dengan model unik” dan dapat dinyatakan

sebagai berikut:
~
A = {(1,0.3), (2,0.5), (3,0.2), (4,0.8), (5,1), (6,0.7)}

di mana tingkat keunikan bangunan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima
dan keenam berturut-turut adalah sebesar 0.3, 0.5, 0.2, 0.8, 1, 0.7 dari skala
keunikan 0 sampai dengan 1.
~

2. Jika semesta X adalah himpunan yang kontinu, maka himpunan kabur A
dinyatakan dengan

~
A



xX

~
A

( x) / x
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Lambang



di sini bukan lambang integral seperti yang dikenal dalam

kalkulus, tetapi melambangkan keseluruhan unsur-unsur x  X bersama dengan
~

derajat keanggotaannya dalam himpunan kabur A .
Contoh 2.1.2: Dalam semesta himpunan semua bilangan real ℝ, himpunan
~

kabur A adalah himpunan “bilangan real yang dekat dengan enam”. Himpunan
~

kabur A tersebut dapat dinyatakan dengan
2
𝐴̃ = ∫ 𝑒 −(𝑥−6) ⁄𝑥

𝑥∈ℝ

~

3. Jika semesta X adalah himpunan yang diskret, maka himpunan kabur A
dinyatakan dengan

𝐴̃ = ∑ 𝜇𝐴̃ (𝑥)⁄𝑥
𝑥∈𝑋

Lambang



di sini bukan melambangkan operasi jumlahan seperti yang

dikenal dalam aritmetika, tetapi melambangkan keseluruhan unsur-unsur x  X
~

bersama dengan derajat keanggotaannya dalam himpunan kabur A .
Contoh 2.1.3: Dalam semesta X = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12},
himpunan kabur 𝐴̃ adalah himpunan “bilangan real yang dekat dengan enam”.
Himpunan kabur 𝐴̃ tersebut dapat dinyatakan dengan
𝐴̃ = ∑ 𝜇𝐴̃ (𝑥)/𝑥 = 0.2/1 + 0.4/2 + 0.6/3 + 0.8/4 + 0.9/5 +
𝑥∈𝑋

1/6 + 0.9/7 + 0.8/8 + 0.6/9 + 0.4/10 + 0.2/11.
Pada penyajian himpunan kabur diskret, biasanya anggota semesta X yang
mempunyai derajat keanggotaan 0 tidak ditulis. Untuk contoh di atas bilangan
0 dan 12 mempunyai derajat keanggotaan 0, sehingga tidak ditulis.
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Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan himpunan kabur, yakni sebagai
berikut:
 Pendukung (support), yang dilambangkan dengan Pend (𝐴̃), adalah himpunan
tegas yang memuat semua unsur dari semesta yang mempunyai derajat
keanggotaan tak nol dalam ̃𝐴, yaitu
𝑃𝑒𝑛𝑑 (𝐴̃) = {𝑥 ∈ 𝑋| 𝜇𝐴̃ (𝑥) > 0}.
Suatu himpunan kabur disebut himpunan kabur elemen tunggal bila
pendukungnya adalah himpunan tegas dengan elemen tunggal (singleton).
 Tinggi (height) dari suatu himpunan kabur, yang dilambangkan dengan Tinggi
(𝐴̃) didefinisikan sebagai
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 (𝐴̃) = sup{𝜇𝐴̃ (𝑥)}.
𝑥∈𝑋

Himpunan kabur yang tingginya sama dengan 1 disebut himpunan kabur
normal, sedangkan himpunan kabur yang tingginya kurang dari 1 disebut
himpunan kabur subnormal.
 Titik silang (crossover point) dari suatu himpunan kabur adalah elemen dari
semesta yang mempunyai derajat keanggotaan sama dengan 0.5 dalam
himpunan kabur itu.
 Teras (core), yang dilambangkan dengan Teras (𝐴̃), adalah himpunan semua
unsur dari semestanya yang mempunyai derajat keanggotaan sama dengan 1,
yaitu
𝑇𝑒𝑟𝑎𝑠 (𝐴̃) = {𝑥 𝜖 𝑋 | 𝜇𝐴̃ (𝑥) = 1}.
 Pusat dari suatu himpunan kabur pada ℝ atau himpunan bagiannya
didefinisikan sebagai berikut: Jika nilai purata dari semua titik di mana fungsi
keanggotaan himpunan kabur itu mencapai nilai maksimum adalah berhingga,
maka pusat himpunan kabur itu adalah nilai purata tersebut. Jika nilai purata itu
tak hingga positif (negatif), maka pusat himpunan kabur itu adalah yang terkecil
(terbesar) di antara semua titik yang mencapai nilai fungsi keanggotaan
maksimum.
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Contoh 2.1.4. Dengan melihat kembali Contoh 2.1.3:
 Pend (𝐴̃) dari himpunan kabur tersebut adalah {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}
 Tinggi (𝐴̃) dari himpunan kabur tersebut sama dengan 1, berarti 𝐴̃ adalah
himpunan kabur normal.
 Titik silang dari himpunan kabur tersebut tidak ada.
 Teras (𝐴̃) dari himpunan kabur tersebut adalah {6}.
 Pusat dari himpunan kabur tersebut adalah 6.

B. Fungsi Keanggotaan
Setiap himpunan kabur dapat dinyatakan dengan suatu fungsi keanggotaan.
Fungsi keanggotaan merupakan fungsi yang menyatakan derajat kesesuaian
unsur-unsur dalam semestanya dengan konsep yang merupakan syarat
keanggotaan himpunan tersebut. Nilai dari fungsi tersebut disebut derajat
keanggotaan.
Ada beberapa cara untuk menyatakan himpunan kabur dengan fungsi
keanggotaannya, yakni:
1. Untuk semesta hingga diskret dapat dinyatakan dengan cara daftar, yaitu daftar
anggota-anggota semesta bersama dengan derajat keanggotaannya. Contoh
2.1.3 merupakan salah satu contoh cara menyatakan himpunan kabur dengan
fungsi keanggotaannya menggunakan cara daftar.
2. Untuk semesta takhingga yang kontinu, dapat dinyatakan dengan cara analitik,
yaitu merepresentasikan fungsi keanggotaan himpunan kabur dalam bentuk
suatu formulasi matematis yang dapat disajikan dalam bentuk grafik. Dengan
~

melihat kembali Contoh 2.1.2, himpunan kabur A yaitu himpunan “bilangan
real yang dekat dengan enam” dapat dinyatakan dengan
2
𝐴̃ = ∫ 𝑒 −(𝑥−6) ⁄𝑥

𝑥∈ℝ
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2
Di sini 𝜇𝐴̃ (𝑥) = 𝑒 −(𝑥−6) adalah fungsi keanggotaan himpunan kabur 𝐴̃ yang

dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

1

0.37
0

5

6

7

ℝ

Gambar 2.2.1. Grafik fungsi keanggotaan himpunan kabur “bilangan
real yang dekat dengan 6”.
Berikut, akan dijelaskan beberapa fungsi keanggotaan yang sering digunakan,
yaitu:
1. Fungsi Keanggotaan Segitiga
Suatu fungsi keanggotaan himpunan kabur disebut fungsi keanggotaan
segitiga jika mempunyai tiga buah parameter, yaitu 𝑎, 𝑏, 𝑐, ∈ ℝ dengan 𝑎 <
𝑏 < 𝑐 dan dinyatakan dengan Segitiga (𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐) dengan aturan:
𝑥−𝑎
𝑏−𝑎
𝑆𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 (𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐) = 𝑐 − 𝑥
𝑐−𝑏
{ 0

untuk 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏
untuk 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐
untuk 𝑥 lainnya

Grafik fungsi keanggotaannya adalah sebagai berikut:
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1

0

a

b

c

Gambar 2.2.2. Grafik fungsi keanggotaan 𝑆𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 (𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐)
Contoh 2.2.1: Diketahui fungsi keanggotaan 𝑆𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 (𝑥; 3,7,9). Formula
matematis dari fungsi keanggotaan ini adalah
𝑥−3
𝑥−3
=
7−3
4
9−𝑥
𝑆𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 (𝑥; 3,7,9) = 9 − 𝑥
=
9−7
2
{ 0

untuk 3 ≤ 𝑥 ≤ 7
untuk 7 ≤ 𝑥 ≤ 9
untuk 𝑥 lainnya

2. Fungsi Keanggotaan Trapesium
Suatu fungsi keanggotaan himpunan kabur disebut fungsi keanggotaan
trapesium jika mempunyai empat buah parameter, yaitu 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ ℝ dengan
𝑎 < 𝑏 < 𝑐 < 𝑑, dan dinyatakan dengan Trapesium (𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) dengan
aturan:
𝑥−𝑎
𝑏−𝑎
1
𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 (𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) = 𝑑 − 𝑥
𝑑−𝑐
{ 0

untuk 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏
untuk 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐
untuk c ≤ 𝑥 ≤ 𝑑
untuk 𝑥 lainnya

Grafik fungsi keanggotaannya adalah sebagai berikut:
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1

0

a

b

c

d

ℝ

Gambar 2.2.3. Grafik fungsi keanggotaan 𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 (𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑)

Contoh 2.2.2: Diketahui fungsi keanggotaan 𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 (𝑥; 2,5,7,12).
Formula matematis dari fungsi keanggotaan ini adalah
𝑥−2 𝑥−2
=
5−2
3
1
𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 (𝑥; 2, 5, 7, 12) = 12 − 𝑥
12 − 𝑥
=
12 − 7
5
{
0

untuk 2 ≤ 𝑥 ≤ 5
untuk 5 ≤ 𝑥 ≤ 7
untuk 7 ≤ 𝑥 ≤ 12
untuk 𝑥 lainnya

3. Fungsi Keanggotaan Gauss
Suatu fungsi keanggotaan himpunan kabur disebut fungsi keanggotaan
Gauss jika mempunyai dua buah parameter 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ yang dinyatakan dengan
Gauss (𝑥; 𝑎, 𝑏) dan memenuhi:
𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠(𝑥; 𝑎, 𝑏) = 𝑒

−(

𝑥−𝑎 2
)
𝑏

1

=
𝑒

(

𝑥−𝑎 2
)
𝑏

di mana 𝑥 = 𝑎 adalah pusat dan b menentukan lebar dari fungsi keanggotaan
Gauss. Grafik fungsi keanggotaannya adalah sebagai berikut:
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1

0

ℝ

a

Gambar 2.2.4. Grafik fungsi keanggotaan Gauss (𝑥; 𝑎, 𝑏)
Contoh 2.2.3: Diketahui fungsi keanggotaan 𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠 (𝑥; 7,4). Formula
matematis dari fungsi keanggotaan ini adalah
𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠 (𝑥; 7,4) = 𝑒

−(𝑥−7)2
4

di mana 7 adalah pusat dan 4 menentukan lebar fungsi keanggotaan Gauss
tersebut.

C. Operasi-Operasi Pada Himpunan Kabur
Operasi pada himpunan adalah aturan untuk menghasilkan himpunan dari satu
atau lebih himpunan yang diketahui. Operasi dengan satu himpunan disebut
operasi uner dan operasi dengan dua himpunan disebut operasi biner. Pada
himpunan kabur, terdapat tiga operasi utama yaitu komplemen yang merupakan
operasi uner, gabungan dan irisan yang merupakan operasi biner. Karena fungsi
keanggotaan suatu himpunan kabur adalah generalisasi dari fungsi karakteristik
himpunan tegas, maka operasi-operasi pada himpunan kabur dapat kita definisikan
sesuai dengan operasi-operasi himpunan tegas.
Komplemen dari suatu himpunan kabur 𝐴̃, dinotasikan dengan 𝐴̃′ , adalah
himpunan kabur dengan fungsi keanggotaan
𝜇𝐴̃′ (𝑥) = 1 − 𝜇𝐴̃ (𝑥)
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untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑋.

Gambar 2.3.1. Grafik komplemen dari suatu himpunan kabur 𝐴̃
Gabungan dua buah himpunan kabur 𝐴̃ dan 𝐵̃ , dinotasikan dengan 𝐴̃ ∪ 𝐵̃,
adalah himpunan kabur dengan fungsi keanggotaan
𝜇𝐴̃∪𝐵̃ (𝑥) = max {𝜇𝐴̃ (𝑥), 𝜇𝐵̃ (𝑥)}
untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑋.
Irisan dua buah himpunan kabur 𝐴̃ dan 𝐵̃, dinotasikan oleh 𝐴̃ ∩ 𝐵̃, adalah
himpunan kabur dengan fungsi keanggotaan
𝜇𝐴̃∩𝐵̃ (𝑥) = min {𝜇𝐴̃ (𝑥), 𝜇𝐵̃ (𝑥)}
untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑋.

Gambar 2.3.2. Grafik gabungan dan irisan dua buah himpunan kabur
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Himpunan kabur 𝐴̃ disebut himpunan kosong jika 𝜇𝐴̃ (𝑥) = 0 untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑋.
Himpunan semesta 𝑋 sendiri dapat dipandang sebagai himpunan kabur dengan
fungsi keanggotaannya 𝜇𝑋 (𝑥) = 1 untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑋. Dua buah himpunan kabur
dikatakan beririsan apabila irisan kedua himpunan kabur itu bukan himpunan
kosong. Apabila irisan dua buah himpunan kabur adalah himpunan kosong, maka
kedua himpunan kabur tersebut dikatakan lepas.
Contoh 2.3.1: Misalkan dalam semsesta X = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}
diketahui himpunan-himpunan kabur 𝐴̃ = 0.2/1 + 0.4/2 + 0.6/3 + 0.8/4 +
0.9/5 + 1/6 + 0.9/7 + 0.8/8 + 0.6/9 + 0.4/10 + 0.2/11 dan 𝐵̃ = 0.3/2 +
0.7/3 + +0.9/4 + 1/5 + 0.9/6 + 0.7/7 + 0.3/8.
𝐴̃′

= 1/0 + 0.8/1 + 0.6/2 + 0.4/3 + 0.2/4 + 0.1/5 + 0.1/7 + 0.2/8
+ 0.4/9 + 0.6/10 + 0.8/11 + 1/12

𝐴̃ ∪ 𝐵̃ = 0.2⁄1 + 0.4⁄2 + 0.7⁄3 + 0.9⁄4 + 1⁄5 + 1⁄6 + 0.9⁄7 + 0.8⁄8
+ 0.6⁄9 + 0.4⁄10 + 0.2⁄11
𝐴̃ ∩ 𝐵̃ = 0.3⁄2 + 0.6⁄3 + 0.8⁄4 + 0.9⁄5 + 0.9⁄6 + 0.7⁄7 + 0.3⁄8
Dua buah himpunan kabur 𝐴̃ dan 𝐵̃ dalam semesta X dikatakan sama, dengan
lambang 𝐴̃ = 𝐵̃ , bila dan hanya bila
𝜇𝐴̃ (𝑥) = 𝜇𝐵̃ (𝑥)
untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑋. Himpunan kabur 𝐴̃ dikatakan sebagai himpunan bagian dari
himpunan kabur 𝐵̃, dengan lambang 𝐴̃ ⊆ 𝐵̃ , bila dan hanya bila
𝜇𝐴̃ (𝑥) ≤ 𝜇𝐵̃ (𝑥)
untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑋. Jadi 𝐴̃ = 𝐵̃ bila dan hanya bila 𝐴̃ ⊆ 𝐵̃ dan 𝐵̃ ⊆ 𝐴̃.
Ketiga operasi utama yang telah didefinisikan di atas disebut operasi baku
untuk komplemen, gabungan, dan irisan pada himpunan kabur. Operasi-operasi
baku tersebut merupakan perluasan dari definisi operasi-operasi pada himpunan
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tegas. Definisi dari ketiga operasi baku di atas dapat diperluas sedemikian
sehingga ketiga operasi baku tersebut merupakan kejadian khususnya.
Suatu pemetaan 𝑘 ∶ [0,1] → [0,1] disebut komplemen kabur jika memenuhi
aksioma-aksioma sebagai berikut:
1. 𝑘(0) = 1 dan 𝑘(1) = 0 (syarat batas)
2. Jika 𝑥 < 𝑦, maka 𝑘 (𝑥) ≥ 𝑘(𝑦) untuk semua 𝑥, 𝑦 ∈ [0,1] (syarat tak naik).
Operasi komplemen baku merupakan salah satu contoh komplemen kabur.
Suatu pemetaan 𝑠: [0,1] × [0,1] → [0,1] disebut gabungan kabur (norma-s) jika
memenuhi aksioma-aksioma sebagai berikut:
1. 𝑠(0, 𝑥) = 𝑠(𝑥, 0) = 𝑥 dan 𝑠(1,1) = 1 (syarat batas)
2. 𝑠(𝑥, 𝑦) = 𝑠(𝑦, 𝑥) (syarat komutatif)
3. Jika 𝑥 ≤ 𝑥 ′ dan 𝑦 ≤ 𝑦 ′ , maka 𝑠(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑠(𝑥 ′ , 𝑦 ′ ) untuk semua 𝑥, 𝑦 ∈ [0,1]
(syarat takturun)
4. 𝑠(𝑠(𝑥, 𝑦), 𝑧) = 𝑠(𝑥, 𝑠(𝑦, 𝑧)) (syarat asosiatif)
Operasi gabungan baku merupakan salah satu contoh norma-s. Contoh normas lainnya misalnya adalah jumlah aljabar yang didefinisikan dengan 𝑠𝑗𝑎 (𝑥, 𝑦) =
𝑥 + 𝑦 − 𝑥𝑦 dan jumlah Einstein yang didefinisikan dengan 𝑠𝑗𝑒 (𝑥, 𝑦) =

𝑥+𝑦
(1+𝑥𝑦)

.

Suatu pemetaan 𝑡: [0,1] × [0,1] → [0,1] disebut irisan kabur (norma-t) jika
memenuhi aksioma - aksioma sebagai berikut:
1. 𝑡(𝑥, 1) = 𝑡(1, 𝑥) = 𝑥 dan 𝑡(0,0) = 0 (syarat batas)
2. 𝑡(𝑥, 𝑦) = 𝑡(𝑦, 𝑥) (syarat komutatif)
3. Jika 𝑥 ≤ 𝑥 ′ dan 𝑦 ≤ 𝑦 ′ , maka 𝑡(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑡(𝑥 ′ , 𝑦 ′ ) untuk semua 𝑥, 𝑦 ∈ [0,1]
(syarat takturun)
4. 𝑡(𝑡(𝑥, 𝑦), 𝑧) = 𝑡(𝑥, 𝑡(𝑦, 𝑧)) (syarat asosiatif)
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Operasi irisan baku merupakan salah satu contoh norma-t. Contoh lainnya
misalnya adalah darab aljabar yang didefinisikan dengan 𝑡𝑑𝑎 (𝑥, 𝑦) = 𝑥𝑦, dan
darab Einstein yang didefiniskankan dengan 𝑡𝑑𝑒 (𝑥, 𝑦) =

𝑥𝑦
2−(𝑥+𝑦−𝑥𝑦)

.

Suatu cara lain untuk menyatakan himpunan kabur adalah dengan
menggunakan potongan-𝛼. Untuk suatu bilangan 𝛼 ∈ [0,1], potongan-𝛼 dari
suatu himpunan kabur 𝐴̃, yang dilambangkan dengan 𝐴𝛼 , adalah himpunan tegas
yang memuat semua elemen dari semesta dengan derajat keanggotaan dalam 𝐴̃
yang lebih besar atau sama dengan 𝛼, yaitu
𝐴𝛼 = {𝑥 ∈ 𝑋|𝜇𝐴̃ (𝑥) ≥ 𝛼}.
Sedangkan potongan-𝛼 kuat dari himpunan kabur 𝐴̃ adalah himpunan tegas
𝐴′𝛼 = {𝑥 ∈ 𝑋|𝜇𝐴̃ (𝑥) > 𝛼}.

Gambar 2.3.3. Potongan-α dari suatu himpunan kabur 𝐴̃

Contoh 2.3.2: Dalam Contoh 2.3.1 di atas, potongan-𝛼 dari 𝐴̃ dengan 𝛼 = 0.6
adalah 𝐴0.6 ={3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, sedangkan potongan-𝛼 kuatnya adalah 𝐴′𝛼 =
{4, 5, 6, 7, 8}.
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D. Relasi Kabur
Relasi kabur biner 𝑅̃ antara elemen-elemen dalam himpunan X dengan elemenelemen dalam himpunan Y didefinisikan sebagai himpunan bagian kabur dari
darab Cartesius 𝑋 × 𝑌, yaitu himpunan kabur
𝑅̃ = {((𝑥, 𝑦), 𝜇𝑅̃ (𝑥, 𝑦))│(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑋 × 𝑌}.
Relasi kabur 𝑅̃ disebut juga relasi kabur pada himpunan (semesta) 𝑋 × 𝑌. Jika
𝑋 = 𝑌, maka 𝑅̃ disebut relasi kabur pada himpunan X. Pada dasarnya, relasi kabur
memperluas konsep relasi tegas, sehingga dapat menyajikan realita dunia nyata
dengan lebih baik. Relasi tegas hanya menyatakan ada atau tidak adanya hubungan
antara elemen-elemen dari suatu himpunan dengan elemen-elemen dari himpunan
lain, yakni (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑅 atau (𝑥, 𝑦) ∉ 𝑅, sedangkan relasi kabur lebih luas dari itu,
karena pada relasi kabur dinyatakan juga derajat eratnya hubungan antara elemenelemen tersebut.
Contoh 2.4.1: Misalnya 𝑋 = {2, 42, 95, 120} dan 𝑌 = {9, 23, 62, 134, 185}. 𝑅̃
adalah relasi kabur “jauh lebih kecil” antara elemen-elemen dalam 𝑋 dengan
elemen-elemen dalam 𝑌. Relasi 𝑅̃ tersebut dapat dinyatakan sebagai
𝑅̃ = 0.1⁄(2,9) + 0.35⁄(2,23) + 0.53⁄(2,62) + 0.8⁄(2,134) + 0.97⁄(2,185) +
0.4⁄(42,62) + 0.67⁄(42,134) + 0.78⁄(42,185) + 0.47⁄(95,134) +
0.7⁄(95,185) + 0.2⁄(120,134) + 0.6⁄(120,185).
Bila 𝑅̃ adalah suatu relasi kabur pada semesta 𝑋 × 𝑌, invers dari 𝑅̃ yang
dinyatakan dengan 𝑅̃ −1, adalah relasi kabur pada semesta 𝑌 × 𝑋 dengan fungsi
keanggotaan
𝜇𝑅̃−1 (𝑦, 𝑥) = 𝜇𝑅̃ (𝑥, 𝑦)
untuk setiap (𝑦, 𝑥) ∈ 𝑌 × 𝑋. Untuk setiap relasi kabur 𝑅̃ , jelas bahwa (𝑅̃ −1 ) −1 =

̃.
𝑅
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Contoh 2.4.2: Invers dari Relasi kabur 𝑅̃ yang dinyatakan dalam Contoh 2.4.1
adalah sebagai berikut:
𝑅̃ −1 = 0.1⁄(9,2) + 0.35⁄(23,2) + 0.53⁄(62,2) + 0.8⁄(134,2) +
0.97⁄(185,2) + 0.4⁄(62,42) + 0.67⁄(134,42) + 0.78⁄(185,42) +
0.47⁄(134,95) + 0.7⁄(185,95) + 0.2⁄(134,120) + 0.6⁄(185,120)
Bila himpunan X dan Y keduanya berhingga, misalnya 𝑋 = {𝑋1, 𝑋2 ,∙∙∙∙ , 𝑋𝑚 }
dan 𝑌 = {𝑌1 , 𝑌2 ,∙∙∙∙ , 𝑌𝑛 }, maka relasi kabur 𝑅̃ antara elemen-elemen kedua
himpunan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matriks berukuran 𝑚 × 𝑛
sebagai berikut
𝑎11
𝑎21
𝑅̃ = ( ⋮
𝑎𝑚1

𝑎12
𝑎22
⋮
𝑎𝑚2

∙∙∙
∙∙∙

𝑎1𝑛
𝑎2𝑛
⋮ )
𝑎𝑚𝑛

di mana 𝑎𝑖𝑗 = 𝜇𝑅̃ (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) dengan 𝑥𝑖 ∈ 𝑋𝑖 dan 𝑦𝑗 ∈ 𝑌𝑗 untuk 𝑖 = 1,2,∙∙∙, 𝑚 dan 𝑗 =
1,2,∙∙∙, 𝑛. Bila 𝑋 = 𝑌, maka relasi kabur 𝑅̃ pada himpunan X itu dapat disajikan
dengan suatu matriks persegi. Matriks untuk invers dari relasi kabur 𝑅̃ , yaitu 𝑅̃ −1,
adalah transpos dari matriks untuk relasi 𝑅̃ .
Contoh 2.4.3: Relasi “jauh lebih kecil” antara elemen-elemen dalam X dengan
elemen-elemen dalam Y pada Contoh 2.4.1 dapat dinyatakan dalam bentuk matriks
sebagai berikut:
0.1 0.35 0.53 0.8
0
0
0.4 0.67
𝑅̃ = (
0
0
0
0.47
0
0
0
0.2

0.97
0.78
)
0.7
0.6

Selain dinyatakan dalam bentuk suatu matriks, relasi kabur biner pada
himpunan berhingga X untuk 𝑋 = 𝑌 juga dapat dinyatakan dalam bentuk graf
berarah, di mana setiap elemen dari X direpresentasikan dengan suatu titik atau
lingkaran kecil. Relasi antara dua elemen dari X dinyatakan dengan suatu anak
panah yang menghubungkan kedua titik yang mewakili dua elemen tersebut.
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Sedangkan relasi antara suatu elemen dengan dirinya sendiri dinyatakan dengan
suatu gelung dari titik yang mewakili elemen tersebut ke elemen itu sendiri. Untuk
derajat relasinya dituliskan pada anak panah yang menghubungkan dua elemen.
Contoh 2.4.4:
Relasi “jauh lebih kecil” antara elemen-elemen dalam 𝑋 = {2, 42, 95, 120}, yaitu
𝑅̃ = 0.3⁄(2,42) + 0.8⁄(2,95) + 0.9⁄(2,120) + 0.5⁄(42,95) +
0.7⁄(42,120) + 0.1⁄(95,120) dapat dinyatakan dalam bentuk graf berarah
seperti yang terlihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.4.1. Graf berarah untuk menyajikan relasi kabur biner
Jika terdapat n buah himpunan semesta, misal 𝑋1 , 𝑋2 ,∙∙∙, 𝑋𝑛 , maka relasi kabur
𝑅̃ antara elemen-elemen dalam himpunan tersebut adalah himpunan bagian kabur
dari darab Cartesius 𝑋1 , 𝑋2 ,∙∙∙, 𝑋𝑛 , yaitu himpunan kabur
𝑅̃ = {((𝑥1 ,∙∙∙, 𝑥𝑛 ), 𝜇𝑅̃ (𝑥1 ,∙∙∙, 𝑥𝑛 ))│(𝑥1 ,∙∙∙, 𝑥𝑛 ) ∈ 𝑋1 ×∙∙∙× 𝑋𝑛 }.
Untuk 𝑛 = 1, diperoleh relasi uner, yaitu
𝑅̃ = {(𝑥, 𝜇𝑅̃ (𝑥))│𝑥 ∈ 𝑋1}
yang tidak lain adalah himpunan kabur dalam semesta 𝑋1.
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E. Komposisi Relasi Kabur
Jika 𝑅̃1 adalah relasi kabur pada 𝑋 × 𝑌 dan 𝑅̃2 adalah relasi kabur pada 𝑌 × 𝑍,
maka komposisi relasi kabur 𝑅̃1 dan 𝑅̃2 , yang dinotasikan dengan 𝑅̃1 ∘ 𝑅̃2 , adalah
relasi kabur pada 𝑋 × 𝑍 dengan fungsi keanggotaan
𝜇𝑅̃1 ∘𝑅̃2 (𝑥, 𝑧) = sup 𝑡 (𝜇𝑅̃1 (𝑥, 𝑦), 𝜇𝑅̃2 (𝑦, 𝑧))
𝑦∈𝑌

di mana t adalah suatu norma-t.
Setiap norma-t menghasilkan suatu komposisi tertentu. Misalnya, jika diambil
operator “min” sebagai norma-t, maka diperoleh komposisi relasi kabur 𝑅̃1 ∘ 𝑅̃2
dengan fungsi keanggotaan
𝜇𝑅̃1∘𝑅̃2 (𝑥, 𝑧) = sup min (𝜇𝑅̃1 (𝑥, 𝑦), 𝜇𝑅̃2 (𝑦, 𝑧))
𝑦∈𝑌

Komposisi ini disebut komposisi sup-min.
Jika 𝑅̃1 dan 𝑅̃2 masing-masing merupakan suatu relasi kabur dan disajikan dalam
bentuk matriks, maka komposisi sup-min 𝑅̃1 ∘ 𝑅̃2 adalah matrix yang diperoleh
dengan komputasi yang dikerjakan seperti komputasi perkalian matriks, dengan
operasi perkalian diganti operasi “min” dan operasi penjumlahan diganti operasi
“max”.
Kalau sebagai norma-t kita ambil operator “darab aljabar”, maka diperoleh
komposisi relasi kabur 𝑅̃1 ∘ 𝑅̃2 dengan fungsi keanggotaan
𝜇𝑅̃1∘𝑅̃2 (𝑥, 𝑧) = sup {𝜇𝑅̃1 (𝑥, 𝑦) ∙ 𝜇𝑅̃2 (𝑦, 𝑧)}.
𝑦∈𝑌

Komposisi ini disebut komposisi sup-darab.
Jika 𝑅̃1 dan 𝑅̃2 masing-masing merupakan suatu relasi kabur yang disajikan dalam
bentuk matriks, komputasi sup-darab dapat dikerjakan seperti komputasi perkalian
matriks, dengan operasi penjumlahan diganti operasi “max”.
Contoh 2.5.1: Misalnya 𝑋 = {2, 42, 95, 120}, 𝑌 = {9, 23, 62, 134, 185}, dan
𝑍 = {5,73, 155,210}. Relasi kabur 𝑅̃1 adalah relasi “jauh lebih kecil” antara
elemen-elemen dalam X dengan elemen-elemen dalam 𝑌 yang disajikan dalam
bentuk matriks sebagai berikut:
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0.1 0.35 0.53 0.8
0
0
0.4 0.67
𝑅̃1 = (
0
0
0
0.47
0
0
0
0.2

0.97
0.78
)
0.7
0.6

dan 𝑅̃2 adalah relasi kabur “jauh lebih besar” antara elemen-elemen dalam 𝑌
dengan elemen-elemen dalam 𝑍 yang disajikan dalam bentuk matriks sebagai
berikut:
0.1
0
0
0
0.23 0.17
0
0
𝑅̃2 = 0.62 0.5
0.2
0
0.8 0.78 0.7 0.23
(0.95 0.9 0.82 0.67)
Komposisi relasi kabur 𝑅̃1 ∘ 𝑅̃2 dengan komposisi sup-min:
0.1 0.35 0.53
0
0
0.4
𝑅̃1 ∘ 𝑅̃2 = (
0
0
0
0
0
0

0.1
0
0
0.8 0.97
0.23 0.17
0
0.67 0.78
) ∘ 0.62 0.5
0.2
0.47 0.7
0.8 0.78 0.7
0.2
0.6
(0.95 0.9 0.82

0
0
0
0.23
0.67)

0.95 0.9 0.82 0.67
0.78 0.78 0.78 0.67
=(
)
0.7 0.78 0.7 0.67
0.6
0.6
0.6
0.6
Komposisi relasi kabur 𝑅̃1 ∘ 𝑅̃2 dengan komposisi sup-darab:
0.1
0
0
0.8 0.97
0.23 0.17
0
0.67 0.78
) ∘ 0.62 0.5
0.2
0.47 0.7
0.8 0.78 0.7
0.2
0.6
0.95
0.9 0.82
(
0.921 0.873 0.795 0.649
0.741 0.702 0.639 0.522
=(
)
0.665 0.63 0.574 0.469
0.57
0.54 0.492 0.402

0.1 0.35 0.53
0
0
0.4
𝑅̃1 ∘ 𝑅̃2 = (
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0.23
0.67)

F. Logika Kabur
Logika pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari dan merumuskan secara
sistematis kaidah-kaidah yang mengatur bagaimana manusia bernalar secara betul
(secara sah atau secara valid). Penalaran adalah penarikan kesimpulan dari
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sekumpulan pernyataan yang diberikan (yang disebut premis). Suatu penalaran
yang sah (valid) adalah penarikan kesimpulan di mana jika premis-premisnya
adalah benar, maka kesimpulannya juga pasti benar.
Sebelum logika kabur muncul, terlebih dahulu kita mengenal logika tradisional
dwinilai. Logika dwinilai mempunyai dua kemungkinan nilai, yaitu benar atau
salah dan tidak kedua-duanya. Berbeda dengan logika dwinilai, logika kabur
adalah logika dengan tak hingga banyak nilai kebenaran yang dinyatakan dengan
bilangan real dalam selang [0,1]. Logika kabur merupakan pengembangan dari
logika dwinilai, dalam arti bahwa logika dwinilai merupakan kejadian khusus dari
logika kabur, di mana logika dwinilai merupakan logika kabur dengan dua nilai
kebenaran saja, yaitu 0 dan 1.
Salah satu istilah penting yang terdapat dalam logika kabur adalah variabel
linguistik. Variabel adalah suatu lambang atau kata yang menunjuk kepada sesuatu
yang tidak tertentu dalam semesta wacananya. Misalnya dalam kalimat: “Gadis itu
pandai”, kata gadis adalah suatu variabel karena menunjuk kepada orang yang
tidak tentu dalam semesta wacana himpunan semua wanita. Suatu variabel dapat
diganti oleh unsur-unsur dalam semesta wacananya, misalnya variabel “gadis”
dapat diganti dengan “Dini” atau nama wanita lainnya. Kata “Dini” menunjuk
pada unsur yang tertentu pada semesta wacananya dan disebut konstanta. Jika
semesta wacananya adalah himpunan kata-kata atau istilah-istilah dari bahasa
sehari-hari seperti suhu, kecepatan, tabungan, dan lainnya, maka variabelnya
disebut variabel linguistik. Setiap variabel linguistik memiliki nilai linguistik,
misalnya variabel suhu, nilai linguistiknya adalah panas, sedang, dingin, dan
sebagainya. Secara formal variabel linguistik dapat didefinisikan sebagai berikut.
Definisi 2.6.1 Variabel linguistik adalah suatu rangkap-5 (x, T, X, G, M)
di mana: x adalah lambang variabelnya,
T adalah himpunan nilai-nilai linguistik yang dapat menggantikan x,
X adalah semesta wacana numeris dari nilai-nilai linguistik dalam T,
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G

adalah

himpunan

aturan-aturan

sintaksis

yang

mengatur

pembentukan istilah-istilah anggota T, dan
M adalah himpunan aturan-aturan semantik yang mengaitkan setiap
istilah dalam T dengan suatu himpunan kabur dalam semesta X.
Contoh 2.6.1: Bila variabel linguistiknya adalah “tinggi badan”, maka sebagai
himpunan nilai-nilai linguistik dapat digunakan himpunan istilah-istilah 𝑇 =
{pendek, agak pendek, sangat pendek, tinggi, sangat tinggi, tidak sangat tinggi,
agak tinggi, tidak pendek dan tidak tinggi} dengan semesta X = [0,200].
Istilah-istilah dalam himpunan T pada contoh di atas terdiri dari dua macam
istilah, yaitu


Istilah primer, misalnya: “pendek” dan “tinggi”.



Istilah sekunder, istilah yang dibentuk dari istilah primer dengan memakai

aturan-aturan sintaksis dalam G, misalnya: “agak pendek”, “sangat pendek”,
“sangat tinggi”, “agak tinggi”, “tidak sangat tinggi”. Istilah-istilah sekunder
tersebut dibentuk dengan memakai operator logika “tidak”, “dan” “atau” dan pengubah linguistik seperti “agak”, “sangat”, dan sebagainya.
Jika istilah A dan B dalam himpunan T oleh aturan semantik M dikaitkan
dengan himpunan kabur 𝐴̃ dan 𝐵̃ berturut-turut dalam semesta X, maka istilahistilah “tidak A”, “A dan B”, “A atau B” dikaitkan berturut-turut dengan himpunan
̃∩𝐵
̃ , dan 𝐴̃ ∪ 𝐵̃ .
kabur 𝐴̃′ , 𝐴
Selain variabel linguistik, pada logika kabur dikenal juga istilah pengubah
linguistik (linguistic hedge/modifier). Pengubah linguistik adalah suatu kata yang
dipergunakan untuk mengubah suatu kata/istilah menjadi kata/istilah yang baru
dengan makna yang baru pula. Dua pengubah linguistik yang paling sering
digunakan adalah adalah “sangat” dan “agak”.
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Jika suatu istilah A dikaitkan dengan himpunan kabur 𝐴̃ dalam semesta X,
maka istilah “sangat A” dikaitkan dengan himpunan kabur konsentrasi dari 𝐴̃,
dengan lambang 𝐾𝑜𝑛 (𝐴̃), dan fungsi keanggotaan
𝜇𝐾𝑜𝑛(𝐴̃) (𝑥) = (𝜇𝐴̃ (𝑥))

2

untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑋, dan istilah “agak A” dikaitkan dengan himpunan kabur dilasi
dari 𝐴̃, dengan lambang 𝐷𝑖𝑙 (𝐴̃), dan fungsi keanggotaan
𝜇𝐷𝑖𝑙(𝐴̃) (𝑥) = √(𝜇𝐴̃ (𝑥))
untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑋.
Contoh 2.6.2: Misalnya X = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} dan istilah
“dekat dengan enam” dikaitkan dengan himpunan kabur

= 0.2/1 + 0.4/2 +

0.6/3 + 0.8/4 + 0.9/5 + 1/6 + 0.9/7 + 0.8/8 + 0.6/9 + 0.4/10 + 0.2/11.
Istilah “sangat dekat dengan enam” dikaitkan dengan himpunan kabur:
𝐾𝑜𝑛 (𝐴̃) = 0.04/1 + 0.16/2 + 0.36/3 + 0.64/4 + 0.81/5 + 1/6 + 0.81/7
+0.64/8 + 0.36/9 + 0.16/10 + 0.04/11.
Istilah “sangat dekat sekali dengan enam” dikaitkan dengan himpunan kabur:
𝐾𝑜𝑛 (𝐾𝑜𝑛(𝐴̃)) = 0.0016/1 + 0.0256/2 + 0.1296/3 + 0.4096/4 + 0.6561/5
+1/6 + 0.6561/7 + 0.4096/8 + 0.1296/9 + 0.0256/10 + 0.0016/11.
Istilah “agak dekat dengan enam” dikaitkan dengan himpunan kabur:
𝐷𝑖𝑙 (𝐴̃) = 0.047/1 + 0.632/2 + 0.774/3 + 0.894/4 + 0.948/5 + 1/6
+ 0.948/7 + 0.894/8 + 0.774/9 + 0.632/10 + 0.047/11.
Istilah “tidak sangat dekat dengan enam” dikaitkan dengan himpunan kabur:
′
𝐾𝑜𝑛 (𝐴̃) = 0.96/1 + 0.84/2 + 0.64/3 + 0.36/4 + 0.19/5 + 1/6 + 0.19/7

+ 0.36/8 + 0.64/9 + 0.84/10 + 0.96/11.

G. Proposisi Kabur
Proposisi kabur adalah kalimat yang memuat predikat kabur, yaitu predikat
yang dapat direpresentasikan dengan suatu himpunan kabur. Proposisi kabur yang
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mempunyai nilai kebenaran tertentu disebut pernyataan kabur. Nilai kebenaran
dari suatu pernyataan kabur disajikan dengan suatu bilangan real dari dalam selang
[0,1]. Nilai kebenaran inilah yang disebut derajat kebenaran dari suatu pernyataan
kabur. Bentuk umum dari suatu proposisi kabur adalah
𝑥 adalah 𝐴
dengan x adalah suatu variabel linguistik dan predikat A adalah suatu nilai
linguistik dari x. Proposisi kabur di atas belum mempunyai nilai kebenaran, karena
masih dinyatakan dalam variabel. Agar mempunyai derajat kebenaran, maka
variabelnya harus diganti dengan konstanta.
Bila 𝐴̃ adalah himpunan kabur yang dikaitkan dengan nilai linguistik A dan 𝑥0
adalah suatu konstanta dalam semesta dari himpunan kabur 𝐴̃, maka 𝑥0
mempunyai derajat keanggotaan 𝜇𝐴̃ (𝑥0 ) dalam himpunan kabur 𝐴̃. Derajat
kebenaran dari pernyataan kabur
𝑥0 adalah A
didefinisikan sama dengan derajat keanggotaan 𝑥0 dalam himpunan kabur 𝐴̃, yaitu
𝜇𝐴̃ (𝑥0 ). Secara formal dapat dinyatakan sebagai berikut:
𝜏(𝑝(𝑥0 )) = 𝜇𝐴̃ (𝑥0 )
di mana 𝑝(𝑥0 ) melambangkan pernyataan kabur “𝑥0 adalah A”
𝜏(𝑝(𝑥0 )) melambangkan derajat kebenaran dari 𝑝(𝑥0 )
𝜇𝐴̃ (𝑥0 ) melambangkan derajat keanggotaan 𝑥0 dalam himpunan kabur 𝐴̃.
Contoh 2.7.1: Dalam proposisi kabur:
Bunga kredit koperasi itu adalah kecil
predikat “kecil” dapat dikaitkan dengan himpunan kabur 𝐴̃ dengan fungsi
keanggotaan 𝜇𝐴̃ seperti yang terlihat dalam Gambar 2.7.1.
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Gambar 2.7.1. Fungsi keanggotaan himpunan kabur “kecil”
Derajat kebenaran dari pernyataan kabur
𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑘𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 0.5 % 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
sama dengan derajat keanggotaan 0.5 % (per bulan) dalam himpunan kabur
“kecil”, yaitu 𝜇𝐴̃ (0.5) = 0.2.
Dalam logika kabur, dapat dibentuk proposisi kabur majemuk dari
proposisi-proposisi kabur tunggal, dengan menggunakan operator-operator logika.
Operator-operator logika tersebut sama seperti operator-operator pada logika
dwinilai, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Secara
umum terdapat empat macam proposisi kabur majemuk dengan operator logika
biner (operasi logis yang yang melibatkan dua proposisi kabur tunggal), yaitu:
1. Konjungsi kabur
Konjungsi kabur adalah proposisi kabur majemuk yang diperoleh dengan
menghubungkan proposisi-proposisi kabur tunggal menggunakan kata
perangkai “dan”. Jika x adalah variabel linguistik dengan semesta X dan y
adalah variabel linguistik dengan semesta Y, maka konjungsi kabur yang
terbentuk:
𝑥 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝑦 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐵
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di mana 𝐴 dikaitkan dengan himpunan kabur 𝐴̃ dalam X, dan B dikaitkan
dengan himpunan kabur 𝐵̃ dalam 𝑌. Konjungsi kabur tersebut dapat dipandang
sebagai suatu relasi kabur ∧ dalam 𝑋 × 𝑌 dengan fungsi keanggotaan
𝜇∧ (𝑥, 𝑦) = 𝑡(𝜇𝐴̃ (𝑥), 𝜇𝐵̃ (𝑦))
di mana t adalah suatu norma-t.
2. Disjungsi kabur
Disjungsi kabur adalah proposisi kabur majemuk yang diperoleh dengan
menghubungkan proposisi-proposisi kabur tunggal menggunakan kata
perangkai “atau”. Jika x adalah variabel linguistik dengan semesta X dan y
adalah variabel linguistik dengan semesta Y, maka disjungsi kabur yang
terbentuk:
𝑥 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐴 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑦 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐵
di mana 𝐴 dikaitkan dengan himpunan kabur 𝐴̃ dalam X, dan B dikaitkan
dengan himpunan kabur 𝐵̃ dalam 𝑌. Disjungsi kabur tersebut dapat dipandang
sebagai suatu relasi kabur ∨ dalam 𝑋 × 𝑌 dengan fungsi keanggotaan
𝜇∨ (𝑥, 𝑦) = 𝑠(𝜇𝐴̃ (𝑥), 𝜇𝐵̃ (𝑦))
di mana s adalah suatu norma-s.
3. Implikasi kabur
Implikasi kabur adalah proposisi kabur majemuk yang diperoleh dengan
menghubungkan proposisi-proposisi kabur tunggal menggunakan kata
perangkai “jika (bila) …, maka …”. Jika x adalah variabel linguistik dengan
semesta X dan y adalah variabel linguistik dengan semesta Y, maka implikasi
kabur yang terbentuk:
𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑥 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐴, 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑦 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐵
di mana 𝐴 dikaitkan dengan himpunan kabur 𝐴̃ dalam X, dan B dikaitkan
dengan himpunan kabur 𝐵̃ dalam 𝑌.
4. Ekivalensi kabur
Ekivalensi kabur adalah proposisi kabur majemuk yang diperoleh dengan
menghubungkan proposisi-proposisi kabur tunggal menggunakan kata
perangkai “jika (bila) dan hanya jika (bila)”. Jika x adalah variabel linguistik
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dengan semesta X dan y adalah variabel linguistik dengan semesta Y, maka
ekivalensi kabur yang terbentuk:
𝑥 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐴 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑦 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐵
di mana 𝐴 dikaitkan dengan himpunan kabur 𝐴̃ dalam X, dan B dikaitkan
dengan himpunan kabur 𝐵̃ dalam 𝑌.
Selain operator-operator logika biner di atas, dalam logika kabur terdapat juga
operator uner, yaitu negasi kabur. Negasi kabur dari suatu proposisi kabur adalah
proposisi kabur yang diperoleh dengan menambahkan atau menyisipkan kata
“tidak (bukan)” pada proposisi kabur semula. Misalkan x adalah variabel linguistik
dengan semesta X, dan A adalah suatu predikat kabur yang dikaitkan dengan
himpunan kabur 𝐴̃ dalam X, maka negasi kabur:
𝑥 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐴
adalah proposisi kabur dengan predikat kabur “tidak A” yang dapat dikaitkan
dengan komplemen kabur dari 𝐴̃, yaitu 𝐴̃′ , dengan fungsi keanggotaan
𝜇𝐴̃′ (𝑥) = 𝑘(𝜇𝐴̃ (𝑥))
di mana k adalah suatu komplemen kabur.

H. Implikasi Kabur
Implikasi kabur merupakan proposisi kabur majemuk yang paling sering
digunakan dalam aplikasi logika kabur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
bentuk umum suatu implikasi kabur adalah
𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑥 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐴, 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑦 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐵
di mana A dikaitkan dengan himpunan kabur 𝐴̃ dalam semesta X dan B dikaitkan
dengan himpunan kabur 𝐵̃ dalam semesta Y. Implikasi kabur dapat dipandang
sebagai suatu relasi kabur dalam 𝑋 × 𝑌 yang dilambangkan dengan →.
Dalam logika dwinilai, diketahui bahwa implikasi tegas 𝑝 ⟹ 𝑞 memiliki
beberapa bentuk ekivalen. Berdasarkan ekivalensi tersebut, dengan mengganti p
dan q berturut-turut dengan proposisi kabur "𝑥 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐴" dan "𝑦 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐵",
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maka fungsi keanggotaan implikasi kabur dapat dinyatakan dalam beberapa
bentuk.
1. Implikasi Dienes-Rescher
Dengan mengingat salah satu bentuk ekivalen dari 𝑝 ⟹ 𝑞 adalah ¬𝑝 ∨ 𝑞,
maka bentuk umum implikasi kabur di atas dapat diinterpretasikan sebagai
relasi kabur → dalam 𝑋 × 𝑌 dengan fungsi keanggotaan
𝜇→ (𝑥, 𝑦) = 𝑠(𝑘(𝜇𝐴̃ (𝑥)), 𝜇𝐵̃ (𝑦))
di mana s menyatakan suatu norma-s dan k menyatakan suatu komplemen
kabur. Bila untuk norma-s dan komplemen kabur diambil operasi-operasi
gabungan dan komplemen baku, maka fungsi keanggotaannya dapat dinyatakan
dengan
𝜇→𝑑𝑟 (𝑥, 𝑦) = max(1 − 𝜇𝐴̃ (𝑥), 𝜇𝐵̃ (𝑦))
yang disebut implikasi Dienes-Rescher.
2. Implikasi Zadeh
Karena implikasi tegas 𝑝 ⟹ 𝑞 juga ekivalen dengan (𝑝 ∧ 𝑞) ∨ ¬𝑝, maka
bentuk umum implikasi kabur juga dapat diinterprestasikan sebagai relasi kabur
→ dalam 𝑋 × 𝑌 dengan fungsi keanggotaan
𝜇→ (𝑥, 𝑦) = 𝑠 (𝑡(𝜇𝐴̃ (𝑥), 𝜇𝐵̃ (𝑦)), 𝑘(𝜇𝐴̃ (𝑥)))
di mana s menyatakan suatu norma-s, t menyatakan suatu norma-t, dan k
menyatakan suatu komplemen kabur. Bila untuk norma-s, norma-t, dan
komplemen kabur diambil operasi-operasi gabungan, irisan, dan komplemen
baku, maka fungsi keanggotaannya dapat dinyatakan dengan
𝜇→𝑧 (𝑥, 𝑦) = max (min(𝜇𝐴̃ (𝑥), 𝜇𝐵̃ (𝑦)) , 1 − 𝜇𝐴̃ (𝑥))
yang disebut implikasi Zadeh.
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3. Implikasi Mamdani
Salah satu implikasi kabur yang paling sering digunakan dalam aplikasi
sistem kabur adalah implikasi Mamdani. Implikasi ini didasarkan pada asumsi
bahwa implikasi kabur pada dasarnya bersifat lokal, dalam arti bahwa implikasi
Jika x adalah 𝐴, maka y adalah 𝐵
hanya berbicara mengenai keadaan di mana x adalah 𝐴 dan y adalah 𝐵 saja, dan
tidak mengenai keadaan lainnya di luar itu. Berdasarkan asumsi tersebut,
implikasi kabur dapat dipandang sebagai suatu konjungsi kabur, sehingga
diperoleh
𝜇→ (𝑥, 𝑦) = 𝑡(𝜇𝐴̃ (𝑥), 𝜇𝐵̃ (𝑦))
di mana t adalah suatu norma-t. Implikasi ini disebut implikasi Mamdani. Bila
sebagai norma-t diambil operasi baku “min”, maka diperoleh
𝜇→𝑚𝑚 (𝑥, 𝑦) = min(𝜇𝐴̃ (𝑥), 𝜇𝐵̃ (𝑦))
dan bila sebagai norma-t diambil operasi “darab aljabar”, maka diperoleh
𝜇→𝑚𝑑 (𝑥, 𝑦) = 𝜇𝐴̃ (𝑥)𝜇𝐵̃ (𝑦).
Contoh 2.8.1: Misalkan diketahui semesta 𝑋 = {150, 160, 170, 180} dan 𝑌 = {38,
40, 43} serta implikasi kabur
Jika dia tinggi, maka ukuran sepatunya besar.
di mana predikat “tinggi” dikaitkan dengan himpunan kabur 𝐴̃ = 0.3⁄150 +
0.5⁄160 + 0.7⁄170 + 0.9⁄180 dan predikat “besar” dikaitkan dengan himpunan
kabur 𝐵̃ = 0.2⁄38 + 0.5⁄40 + 0.8⁄43.
Dengan menggunakan implikasi Dienes Rescher, diperoleh:
→𝑑𝑟 = 0.7⁄(150,38) + 0.7⁄(150,40) + 0.8⁄(150,43) + 0.5⁄(160,38)
+ 0.5⁄(160,40) + 0.8⁄(160,43) + 0.3⁄(170,38) + 0.5⁄(170,40)
+ 0.8⁄(170,43) + 0.2⁄(180,38) + 0.5⁄(180,40) + 0.8⁄(180,43).
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Dengan menggunakan implikasi Zadeh, diperoleh:
→𝑧 = 0.7⁄(150,38) + 0.7⁄(150,40) + 0.7⁄(150,43) + 0.5⁄(160,38)
+ 0.5⁄(160,40) + 0.5⁄(160,43) + 0.3⁄(170,38) + 0.5⁄(170,40)
+ 0.7⁄(170,43) + 0.2⁄(180,38) + 0.5⁄(180,40) + 0.8⁄(180,43).
Dengan menggunakan implikasi Mamdani dan sebagai norma-t diambil operasi
”min”, diperoleh:
→𝑚𝑚 = 0.2⁄(150,38) + 0.3⁄(150,40) + 0.3⁄(150,43) + 0.2⁄(160,38)
+ 0.5⁄(160,40) + 0.5⁄(160,43) + 0.2⁄(170,38) + 0.5⁄(170,40)
+ 0.7⁄(170,43) + 0.2⁄(180,38) + 0.5⁄(180,40) + 0.8⁄(180,43).

I.

Penalaran Kabur
Penalaran kabur (fuzzy reasoning) yang sering kali disebut juga penalaran
hampiran (approximate reasoning) adalah suatu cara penarikan kesimpulan
berdasarkan seperangkat implikasi kabur dan suatu fakta yang diketahui (yang
disebut premis). Pada logika klasik atau logika dwinilai, penalarannya didasarkan
pada tautologi-tautologi, yaitu proposisi-proposisi yang selalu benar, tanpa
tergantung pada nilai kebenaran proposisi-proposisi penyusunnya. Salah satu
aturan penalaran yang paling sering digunakan adalah modus ponens, yang
didasarkan pada tautologi:
((𝑝 ⟹ 𝑞) ∧ 𝑝) ⟹ 𝑞 .
Bentuk umum penalaran modus ponens logika dwinilai adalah sebagai berikut:
1. Bila x adalah A, maka y adalah B

(premis 1 / kaidah)

2. x adalah A

(premis 2 / fakta)

3. ∴

y adalah B

(kesimpulan)
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Aturan penalaran pada logika dwinilai di atas dapat dirampatkan menjadi
aturan kabur dengan premis dan kesimpulannya adalah proposisi-proposisi kabur,
yang secara umum dapat dirumuskan dengan skema sebagai berikut:
Premis 1 / kaidah

: Jika x adalah A, maka y adalah B

Premis 2 / fakta

: x adalah 𝐴′

Kesimpulan

: y adalah 𝐵′

di mana A dan B adalah predikat-predikat kabur yang dikaitkan dengan himpunanhimpunan kabur 𝐴̃ dan 𝐵̃ dalam semesta X dan Y berturut-turut, sedangkan 𝐴′
dan 𝐵′ adalah predikat kabur A dan B yang dimodifikasi dengan menggunakan
pengubah linguistik.
Contoh 2.9.1:
Premis 1 (Kaidah) : Bila jumlah kredit banyak, maka bunga kreditnya besar
Premis 2 (Fakta) : Jumlah kredit sangat banyak
Kesimpulan

: Bunga kredit sangat besar

Penalaran kabur dengan skema seperti di atas disebut modus ponens rampat
(generalized modus ponens). Untuk memperoleh kesimpulan yang sah, aturan
penarikan kesimpulan yang dipakai dalam penalaran kabur adalah “kaidah inferensi komposisional” (compositional rule of inference).
Aturan penarikan kesimpulan dalam modus ponens rampat tersebut adalah
sebagai berikut:
Premis 1

: Bila x adalah A, maka y adalah B

Premis 2

: x adalah 𝐴′

Kesimpulan

: y adalah 𝐵′

di mana Premis 1 dapat direpresentasikan dengan implikasi kabur → di 𝑋 × 𝑌 dan
Premis 2 dapat direpresentasikan dengan himpunan kabur 𝐴̃′ dalam 𝑋, sedangkan
kesimpulannya diperoleh dengan menentukan himpunan kabur 𝐵̃ ′ = 𝐴̃′ ∘ → dalam
𝑌 dengan fungsi keanggotaan
𝜇𝐵̃′ (𝑦) = sup 𝑡(𝜇𝐴̃′ (𝑥), 𝜇→ (𝑥, 𝑦))
𝑥∈𝑋

dengan t adalah suatu norma-t.
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Bila 𝐴′ adalah predikat kabur yang dikaitkan dengan himpunan kabur 𝐴̃′ , untuk
norma-t diambil operasi baku ”min”, dan untuk implikasi kabur digunakan
implikasi Mamdani →𝑚𝑚 , maka kesimpulan “y adalah 𝐵′” di atas dapat diperoleh
dengan menentukan himpunan kabur 𝐵̃ ′ dengan fungsi keanggotaan
𝜇𝐵̃′ (𝑦) = sup min{𝜇𝐴̃′ (𝑥), min(𝜇𝐴̃ (𝑥), 𝜇𝐵̃ (𝑦))}
𝑥∈𝑋

= sup min{𝜇𝐴̃′ (𝑥), 𝜇𝐴̃ (𝑥), 𝜇𝐵̃ (𝑦)}
𝑥∈𝑋

= min{(sup min(𝜇𝐴̃′ (𝑥), 𝜇𝐴̃ (𝑥)) , 𝜇𝐵̃ (𝑦)}
𝑥∈𝑋

= min{𝑤, 𝜇𝐵̃ (𝑦)}
di mana 𝑤 = sup min(𝜇𝐴̃′ (𝑥), 𝜇𝐴̃ (𝑥))} = sup (𝐴̃′ ∩ 𝐴̃) menyatakan derajat
𝑥∈𝑋

𝑥∈𝑋

keserasian (degree of compatibility) antara predikat 𝐴′ dengan A. Proses untuk
memperoleh himpunan kabur 𝐵̃ tersebut terlihat dalam Gambar 2.9.1 di bawah ini.

Gambar 2.9.1. Penarikan kesimpulan dalam modus ponens rampat
Modus ponens rampat dapat digeneralisasikan menjadi modus ponens rampat
multikondisional, yang terdiri dari m buah premis kabur berupa kaidah, sebuah
premis kabur berupa fakta, dan sebuah kesimpulan. Secara umum skemanya
sebagai berikut:
Premis 1

: Bila 𝑥1 adalah 𝐴11 dan … dan 𝑥𝑛 adalah 𝐴1𝑛 , maka y
adalah 𝐵1

Premis 2

: Bila 𝑥1 adalah 𝐴21 dan … dan 𝑥𝑛 adalah 𝐴2𝑛 , maka y
adalah 𝐵2
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⋮

⋮
: Bila 𝑥1 adalah 𝐴𝑚1 dan … dan 𝑥𝑛 adalah 𝐴𝑚𝑛 , maka y

Premis m

adalah 𝐵𝑚
Premis 𝑚 + 1 (fakta)

: 𝑥1 adalah 𝐴1′ dan … dan 𝑥𝑛 adalah 𝐴′𝑛

Kesimpulan

: y adalah 𝐵 ′

di mana 𝐴𝑖𝑗 dan 𝐴𝑗′ adalah predikat kabur yang dikaitkan dengan himpunan kabur
𝐴̃𝑖𝑗 dan 𝐴̃𝑗′ dalam semesta 𝑋𝑗 , dan 𝐵𝑖 adalah predikat kabur yang dikaitkan dengan
himpunan kabur 𝐵̃𝑖 dalam semesta 𝑌 dengan 𝑖 = 1, ⋯ , 𝑚 dan 𝑗 = 1, ⋯ 𝑛. Masingmasing premis kaidah tersebut dapat dipandang sebagai suatu relasi kabur 𝑅̃𝑖
dengan 𝑖 = 1, ⋯ , 𝑚 dalam 𝑋1 × 𝑋2 × ⋯ × 𝑋𝑛 × 𝑌 dan premis 𝑚 + 1 (faktanya)
dipandang sebagai himpunan kabur 𝐴̃′ = 𝐴̃1′ × 𝐴̃′2 × ⋯ 𝐴̃′𝑛 dalam 𝑋1 × 𝑋2 × ⋯ ×
𝑋𝑛 . Premis-premis 𝑅̃𝑖 tersebut biasanya diperlakukan secara disjungtif, sehingga
̃
semua premis tersebut dapat digabung menjadi satu premis 𝑅̃ , yaitu 𝑅̃ = ⋃𝑚
𝑖=1 𝑅𝑖 .
Kesimpulannya, yakni “y adalah 𝐵 ′ ” diperoleh dengan kaidah inferensi
komposisional untuk menentukan himpunan kabur 𝐵̃ ′ = 𝐴̃′ ∘ 𝑅̃ dalam semesta 𝑌.
Jika untuk implikasi kabur 𝑅̃𝑖 tersebut diambil implikasi Mamdani →𝑚𝑚 , maka
fungsi keanggotaannya adalah

𝜇𝑅̃𝑖 (𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 , 𝑦) = min {𝜇𝐴̃𝑖1×⋯×𝐴̃ (𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 ), 𝜇𝐵̃𝑖 (𝑦)},
𝑖𝑚

sehingga untuk kesimpulan “y adalah 𝐵 ”, fungsi keanggotaan 𝐵̃ ′ adalah
′

𝜇𝐵̃′ (𝑦) = 𝜇⋃𝑚
̃′ ̃ (𝑦)
𝑖=1 𝐴 ∘𝑅𝑖
= max

sup min{𝜇𝐴̃′1×⋯×𝐴̃′𝑛 (𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 ), min(𝜇𝐴̃𝑖1×⋯×𝐴̃ (𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 ), 𝜇𝐵̃𝑖 (y))}

= max

sup min{

𝑖∈{1,⋯,𝑚} 𝑥 ∈𝑋
𝑗
𝑗

𝑖∈{1,⋯,𝑚} 𝑥 ∈𝑋
𝑗
𝑗

=

𝑖𝑛

max min{ min

𝑖∈{1,⋯,𝑚}

min (𝜇𝐴̃′𝑗 (𝑥𝑗 )), min (𝜇𝐴̃𝑖𝑗 (𝑥𝑗 )), 𝜇𝐵̃𝑖 (y)}

𝑗∈{1,⋯,𝑛}

sup

di mana

min (𝜇𝐴̃′𝑗 (𝑥𝑗 ), 𝜇𝐴̃𝑖𝑗 (𝑥𝑗 )), 𝜇𝐵̃𝑖 (y)}

𝑗∈{1,⋯,𝑛} 𝑥 ∈𝑋 𝑗∈{1,⋯,𝑛}
𝑗
𝑗

= max min{𝑤𝑖 , 𝜇𝐵̃𝑖 (y)}
𝑖∈{1,⋯,𝑚}

𝑗∈{1,⋯,𝑛}
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𝑤𝑖𝑗 = sup

min (𝜇𝐴̃′𝑗 (𝑥𝑗 ), 𝜇𝐴̃𝑖𝑗 (𝑥𝑗 )) = sup 𝐴̃𝑗′ ∩ 𝐴̃𝑖𝑗

𝑥𝑗 ∈𝑋𝑗 𝑗∈{1,⋯,𝑛}

merupakan

derajat

𝑥𝑗 ∈𝑋𝑗

keserasian (degree of compatibility) antara fakta 𝐴̃𝑗′ yang diberikan dengan
anteseden 𝐴̃𝑖𝑗 dari premis 𝑅̃𝑖 .
𝑤𝑖 =

min 𝑤𝑖𝑗 disebut daya sulut (firing strength) yang menyatakan sejauh

𝑗∈{1,⋯,𝑛}

mana anteseden dari kaidah 𝑅̃𝑖 dipenuhi oleh fakta 𝐴̃′ yang diberikan dan menyulut
konsekuen dari kaidah tersebut.
Dengan demikian kesimpulan 𝐵̃ ′ dapat ditentukan dengan empat langkah sebagai
berikut:
1. Tentukan derajat keserasian 𝑤𝑖𝑗 , yaitu sup 𝐴̃𝑗′ ∩ 𝐴̃𝑖𝑗 untuk setiap 𝑖 = 1, ⋯ , 𝑚
𝑥𝑗 ∈𝑋𝑗

dan 𝑗 = 1, ⋯ , 𝑛.
2. Untuk setiap 𝑖, tentukan daya sulut 𝑤𝑖 sebagai minimum dari semua derajat
keserasian 𝑤𝑖𝑗 (𝑗 = 1, ⋯ , 𝑛).
3. Untuk setiap 𝑖, tentukan irisan 𝑤𝑖 dengan 𝐵̃𝑖 .
4. Gabungkanlah semua irisan tersebut untuk memperoleh 𝐵̃ ′ .
J.

Sistem Inferensi Kabur
Salah satu aplikasi logika kabur yang telah berkembang luas saat ini adalah
sistem inferensi kabur. Sistem inferensi kabur adalah sistem komputasi yang
bekerja atas dasar penalaran kabur, misalnya sistem kendali kabur, sistem
klasifikasi data, sistem pakar, sistem pengenalan pola, robotika, dan sebagainya.
Salah satu dari sistem tersebut adalah sistem kendali kabur (fuzzy control system).
Sistem kendali ini berfungsi untuk mengendalikan proses tertentu dengan
menggunakan aturan inferensi-inferensi berdasarkan logika kabur.
Implementasi dari sistem kendali kabur sepertinya masih asing bagi
masyarakat pada umumnya, padahal banyak peralatan yang sering digunakan
dalam kehidupan sehari-hari, seperti mesin cuci, alat pendingin udara, kamera,
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lemari es, dan lain sebagainya, merupakan implementasi dari sistem kendali kabur.
Implementasi lainnya juga dapat ditemukan dalam berbagai bidang lainnya,
misalnya bidang kedokteran, bidang teknik, bidang ekonomi, dan sebagainya.
Dalam tugas akhir ini akan dibahas salah satu penerapan dari sistem kendali kabur
tersebut.
Proses dari sistem kendali kabur meliputi beberapa langkah sebagai berikut:
1. Mengukur nilai-nilai tegas dari semua variabel masukan yang terkait dalam
proses yang akan dikendalikan.
2. Nilai-nilai tersebut kemudian dikonversikan oleh unit pengaburan ke nilai
kabur yang sesuai.
3. Hasil pengukuran yang telah dikaburkan itu akan diproses oleh unit penalaran
dengan menggunakan unit basis pengetahuan sehingga menghasilkan
himpunan kabur sebagai keluarannya.
4. Keluarannya yang berupa himpunan kabur diterjemahkan ke dalam nilai-nilai
tegas oleh unit penegasan. Nilai-nilai tegas inilah yang kemudian direalisasikan
dalam bentuk suatu tindakan yang dilaksanakan dalam proses pengendalian itu.
Pada dasarnya, sistem kendali kabur terdiri dari empat unit yang akan
dijelaskan lebih rinci di bawah ini.
1. Unit pengaburan
Karena sistem kendali kabur bekerja dengan kaidah dan masukan kabur,
maka langkah pertama adalah mengubah masukan yang berupa nilai tegas
menjadi masukan kabur. Hal inilah yang dikerjakan oleh unit pengaburan pada
sistem kendali kabur.
Pada proses pengubahan nilai variabel masukan yang tegas menjadi nilai
pendekatan yang kabur digunakan fungsi pengaburan (fuzzification function).
Fungsi pengaburan adalah pemetaan 𝑓: ℝ → 𝑲, di mana 𝑲 adalah suatu kelas
himpunan kabur dalam semesta ℝ. Dalam menetukan fungsi pengaburan
terdapat beberapa kriteria sebagai berikut:
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a. Fungsi pengaburan diharapkan mengubah suatu nilai tegas, misalnya 𝑎 ∈ ℝ,
ke suatu himpunan kabur 𝐴̃ dengan 𝜇𝐴̃ (𝑎) = 1, atau sekurang-kurangnya 𝑎
mempunyai derajat keanggotaan yang tinggi dalam himpunan kabur 𝐴̃.
b. Bila nilai masukannya cacat karena derau, diharapkan fungsi pengaburan
dapat menekan derau tersebut.
c. Fungsi pengaburan diharapkan dapat membantu menyederhanakan
komputasi yang harus dilakukan oleh sistem tersebut dalam proses inferensi.
Beberapa contoh fungsi pengaburan adalah fungsi pengaburan segitiga, fungsi
pengaburan Gauss, dan fungsi pengaburan elemen tunggal. Fungsi pengaburan
elemen tunggal memetakan nilai tegas 𝑎 ∈ ℝ ke himpunan kabur tunggal 𝐴̃ dengan
fungsi keanggotaan
1
𝜇𝐴̃ (𝑥) = {
0

jika 𝑥 = 𝑎
jika 𝑥 ≠ 𝑎

untuk setiap 𝑥 ∈ ℝ. Jadi sebenarnya himpunan kabur 𝐴̃ ini adalah himpunan tegas
dengan elemen tunggal, yaitu 𝐴̃ = {𝑎}. Fungsi pengaburan elemen tunggal sangat
menyederhanakan komputasi dalam sistem inferensi, tetapi tidak dapat menekan
derau yang terjadi pada masukannya. Fungsi pengaburan segitiga dapat menekan
derau, dan akan menyederhanakan komputasi apabila himpunan-himpunan kabur
terkait dengan anteseden implikasi-implikasi kabur (kaidah-kaidah) dalam sistem
itu juga mempunyai fungsi keanggotaan segitiga.
2. Unit basis pengetahuan
Unit basis pengetahuan dari suatu sistem kendali kabur terdiri dari dua bagian,
yaitu basis data dan basis kaidah.
a. Basis data
Basis data adalah himpunan fungsi-fungsi keanggotaan dari himpunanhimpunan kabur yang terkait dengan nilai-nilai linguistik dari variabel- variabel
yang terlibat dalam sistem itu.
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Contoh 2.10.1: Misalnya dalam suatu sistem kendali kabur, variabel 𝑥 dengan
semesta selang tertutup [−𝑎, 𝑎] mempunyai lima nilai linguistik sebagai
berikut:
Besar, yang dikaitkan dengan himpunan kabur 𝐵̃ +
Cukup besar, yang dikaitkan dengan himpunan kabur 𝐵̃ −
Sedang, yang dikaitkan dengan himpunan kabur 0̃
̃+
Cukup kecil, yang dikaitkan dengan himpunan kabur 𝐾
̃−
Kecil, yang dikaitkan dengan himpunan kabur 𝐾
Misalkan fungsi keanggotaan dari himpunan-himpunan kabur tersebut
berbentuk segitiga, maka basis data dari sistem tersebut seperti yang terlihat
pada Gambar 2.10.1 berikut ini.
̃−
𝐾

̃+
𝐾

0̃

𝐵̃−

𝐵̃+

−𝑎

𝑎

Gambar 2.10.1. Fungsi keanggotaan himpunan-himpunan kabur yang terkait
dengan nilai-nilai linguistik untuk variabel 𝑥 pada semesta [−𝑎, 𝑎]
b. Basis kaidah
Basis kaidah adalah himpunan implikasi-implikasi kabur yang berlaku sebagai
kaidah dalam sistem itu. Bila sistem itu mempunyai 𝑚 buah kaidah dengan
(𝑛 + 1) variabel, maka bentuk umum kaidah ke 𝑖(𝑖 = 1, ⋯ , 𝑚) adalah sebagai
berikut:
𝐵𝑖𝑙𝑎 𝑥1 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑖1 𝑑𝑎𝑛 ⋯ ⋯ 𝑑𝑎𝑛 𝑥𝑛 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑖𝑛 , 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑦 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑖
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di mana 𝑥𝑗 adalah variabel linguistik dengan semesta numeris 𝑋𝑗 (𝑗 = 1, ⋯ , 𝑛).
Suatu basis kaidah diharapkan memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:
1) Lengkap, yaitu untuk setiap (𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 ) ∈ 𝑋1 × ⋯ 𝑋𝑛 terdapat 𝑖 ∈ {1, ⋯ , 𝑚}
sedemikian sehingga 𝜇𝐴̃𝑖𝑗 (𝑥𝑗 ) ≠ 0 untuk semua 𝑗 ∈ {1, ⋯ , 𝑛}. Dengan kata
lain, untuk setiap nilai masukan terdapat sekurang- kurangnya satu kaidah
yang “tersulut”.
2) Konsisten, yaitu tidak terdapat kaidah-kaidah yang mempunyai antiseden
yang sama tetapi konsekuennya berbeda.
3) Kontinu, yaitu tidak terdapat kaidah-kaidah dengan himpunan- himpunan
kabur yang terkait dalam anteseden beririsan, tetapi himpunan-himpunan
kabur yang terkait dalam konsekuennya saling asing.
Contoh 2.10.2: Misalkan implikasinya melibatkan tiga variabel sebagai
berikut:
𝐵𝑖𝑙𝑎 𝑥 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝑦 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐵, 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑧 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐶
di mana 𝑥, 𝑦, dan 𝑧 adalah variabel-variabel dengan semesta selang tertutup
[−𝑎, 𝑎], [−𝑏, 𝑏], dan [−𝑐, 𝑐] berturut-turut, dan dengan lima nilai linguistik
seperti dalam Contoh 2.10.1. Maka basis kaidah dari sistem ini terdiri dari 25
kaidah, yang secara lengkap dapat disajikan dalam bentuk matriks sebagai
berikut:

𝑦
𝐵̃ +

𝑧
𝐵̃ +
̃−

𝐵̃ −

0̃

̃+
𝐾

̃−
𝐾

𝐵̃ +

𝐵̃ −

0̃

𝐵̃ −

0̃

𝐵̃ +

0̃

𝐵̃ +

𝐵̃ −

𝐵
𝑥

0̃
𝐾+
̃−

𝐾
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Misalnya salah satu kaidahnya berbunyi:
𝐵𝑖𝑙𝑎 𝑥 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑛 𝑦 𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔, 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑧 𝑐𝑢𝑘𝑢𝑝 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟
seperti yang terlihat pada baris pertama kolom ketiga pada matriks di atas.

3. Unit penalaran kabur
Pada tahap ini, unit penalaran membuat kesimpulan berdasarkan masukan
kabur yang telah diolah oleh unit pengaburan dan kaidah-kaidah yang tersedia
dalam basis pengetahuan. Penarikan kesimpulan tersebut didasarkan pada aturan
modes ponens rampat multikondisional yang sudah dibahas pada Bab II subbab I.
Kesimpulan yang dihasilkan pada tahap ini berupa suatu himpunan kabur.
4. Unit penegasan
Sistem kendali kabur hanya dapat mengeksekusi keluaran berupa nilai yang
tegas. Sementara kesimpulan atau keluaran yang dihasilkan sistem tersebut adalah
suatu himpunan kabur. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme untuk
mengubah nilai kabur keluaran itu menjadi nilai yang tegas. Peranan inilah yang
dikerjakan oleh unit penegasan yang memuat fungsi- fungsi penegasan dalam
sistem kendali kabur. Fungsi penegasan adalah suatu pemetaan 𝑡 ∶ 𝐾 → ℝ, di
mana 𝐾 adalah suatu kelas himpunan-himpunan kabur, yang memetakan suatu
himpunan kabur ke suatu bilangan real yang tegas. Bilangan inilah yang
menentukan tindakan pengendalian yang harus dilakukan oleh sistem tersebut.
Penentuan fungsi penegasan didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut:
a. Masuk akal, artinya secara intuitif bilangan tegas 𝑡(𝐴̃) dapat diterima sebagai
bilangan yang mewakili himpunan kabur 𝐴̃.
b. Kemudahan komputasi, artinya diharapkan fungsi penegasan itu cukup mudah
dan sederhana dalam proses komputasinya untuk menghasilkan bilangan tegas
sebagai keluarannya.
c. Kontinyu, artinya perubahan kecil pada 𝐴̃ tidak akan mengakibatkan perubahan
besar pada 𝑡(𝐴̃).
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Dalam literatur dikenal beberapa fungsi penegasan. Salah satu fungsi
penegasan yang akan dipakai dalam tugas akhir ini adalah Rerata Pusat (Center
Avarage). Fungsi penegasan Rerata Pusat adalah fungsi penegasan yang paling
banyak digunakan dalam sistem kendali kabur, karena memenuhi ketiga kriteria
yang disebutkan di atas. Kalau himpunan kabur 𝐴̃ dalam semesta ℝ merupakan
̃
̃
gabungan dari 𝑚 buah himpunan kabur, yaitu 𝐴̃ = ⋃𝑚
𝑖=1 𝐴𝑖 maka 𝐴 diubah menjadi
bilangan tegas 𝑡(𝐴̃) yang merupakan rerata terbobot dari pusat-pusat 𝑚 buah
himpunan kabur tersebut, dengan tinggi masing - masing himpunan kabur itu
sebagai bobotnya. Jadi

𝑡(𝐴̃) =

∑𝑚
𝑖=1 𝑏𝑖 𝑥𝑖
∑𝑚
𝑖=1 𝑏𝑖

di mana 𝑥𝑖 adalah pusat dari himpunan kabur 𝐴̃𝑖 dan 𝑏𝑖 = 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 (𝐴̃𝑖 ).

K. Sistem inferensi kabur Mamdani
Salah satu dari sistem inferensi kabur yang banyak digunakan dalam
penerapannya adalah sistem inferensi kabur Mamdani atau model Mamdani.
Sistem inferensi kabur tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Ebrahim H.
Mamdani pada tahun 1974 dan merupakan implementasi sistem kendali kabur
yang pertama. Model Mamdani menggunakan operasi baku “min” untuk norma-t
dan “max” untuk norma-s, serta implikasi Mamdani →𝑚𝑚 atau →𝑚𝑑 . Bentuk
umum kaidah ke-i dari sistem tersebut adalah sebagai berikut:
𝐵𝑖𝑙𝑎 𝑥1 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑖1 𝑑𝑎𝑛 ⋯ 𝑑𝑎𝑛 𝑥𝑛 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑖𝑛, 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑦 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑖
di mana 𝑥𝑗 (𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝑛) adalah variabel masukan, y adalah variabel keluaran,
𝐴𝑖𝑗 adalah predikat kabur yang direpresentasikan dengan himpunan kabur 𝐴̃𝑖𝑗 dan
𝐵𝑖 adalah predikat kabur yang direpresentasikan dengan himpunan kabur 𝐵̃𝑖 ,
dengan 𝑖 = 1, 2, ⋯ , 𝑚 dan m adalah banyaknya kaidah dalam sistem tersebut.
Misalnya diberikan masukan
𝑥1 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐴1′ 𝑑𝑎𝑛 ⋯ 𝑑𝑎𝑛 𝑥𝑛 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝐴′𝑛 ,
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dengan 𝐴𝑗′ (𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝑛) adalah predikat kabur yang dikaitkan dengan himpunan
kabur 𝐴̃𝑗′ , maka keluaran dari model Mamdani adalah himpunan kabur dengan
fungsi keanggotaan yang dapat dihitung dengan cara seperti yang sudah dibahas
pada Bab II subbab I. Karena pada model Mamdani keluaran dari 𝐵̃ ′ merupakan
himpunan kabur, maka keluaran tersebut perlu diubah ke nilai tegas oleh unit
penegasan.
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BAB III
PENETAPAN BESARNYA KREDIT MENGGUNAKAN
SISTEM INFERENSI KABUR MAMDANI

A. Kredit Pada Koperasi Simpan-pinjam
Kata “kredit” berasal dari kata dalam bahasa Latin credere yang artinya
kepercayaan. Maksud dari percaya dalam hal ini adalah pemberi kredit percaya
kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan
sesuai dengan perjanjian dan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam
masyarakat, pengertian “kredit” sering disamakan dengan pinjaman, artinya bila
seseorang mendapat kredit berarti mendapat pinjaman. Secara umum kredit
diartikan sebagai suatu kegiatan peminjaman sejumlah modal oleh pemilik modal
kepada pengguna modal. Menurut Hasibuan (2008: 87) kredit adalah jenis
pinjaman yang harus dibayar kembali beserta bunganya oleh peminjam sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati.
Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi rakyat yang sudah dikenal
lama di Indonesia. Kata “koperasi” berasal dari kata dalam bahasa Latin
cooperatio, yang dalam bahasa Inggris menjadi cooperation. Co artinya bersama
dan operation artinya bekerja, sehingga cooperation berarti bekerja atau berusaha
bersama-sama. Secara luas, koperasi didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang
atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya
dengan cara memenuhi kebutuhan anggotanya dengan menjalankan usaha secara
bersama dan membatasi keuntungan. Ada beberapa jenis koperasi, salah satu di
antaranya adalah koperasi simpan-pinjam atau yang biasa disebut koperasi kredit.
Menurut Rudianto (2010: 50) koperasi simpan-pinjam adalah koperasi yang
menghimpun simpanan dana dari anggotanya untuk kemudian dipinjamkan
kembali kepada anggota yang memerlukan bantuan dana. Koperasi simpan-pinjam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47

dikategorikan sebagai lembaga keuangan bukan bank, karena pada dasarnya
koperasi simpan-pinjam melakukan kegiatan dalam hal keuangan. Selain itu
fungsi simpan-pinjam pada koperasi hampir sama dengan bank dan yang
membedakan keduanya hanyalah aturan-aturan selama proses simpan-pinjam.
Koperasi simpan-pinjam hanya memberikan pelayanan kepada anggota
koperasi atau calon anggota koperasi dan setiap anggota koperasi wajib
mempunyai simpanan pada koperasi tersebut. Dalam hal ini, jika sesorang ingin
mengajukan kredit maka ia harus memiliki modal simpanan. Berbeda dengan
lembaga keuangan lainnya, besarnya kredit yang bisa kita ajukan pada koperasi
simpan-pinjam dipengaruhi oleh simpanan kita. Selain simpanan, faktor lain yang
berpengaruh adalah bunga kredit. Bunga kredit adalah balas jasa yang dibayar
secara berkala oleh penerima kredit kepada lembaga pemberi kredit sesuai dengan
jangka waktu yang telah disepakati. Ada beberapa bunga yang ditawarkan koperasi
kepada nasabah, yang didasari oleh kelipatan modal simpanan nasabah. Semakin
besar bunga yang disanggupi nasabah, pinjaman yang ia dapatkan juga semakin
banyak, dan demikian sebaliknya.
Dalam menjalankan koperasi ada dua sumber modal bagi sebuah koperasi yaitu
modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang dihimpun
dari simpanan anggota yaitu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan
dana cadangan berupa Sisa Hasil Usaha apabila koperasi sudah berjalan. Simpanan
pokok adalah sejumlah pengorbanan (uang) yang wajib dibayarkan saat masuk
menjadi anggota koperasi untuk kas koperasi dengan jumlah yang sama besar bagi
semua anggota koperasi. Besaran jumlah simpanan pokok ditentukan melalui rapat
anggota dan tidak bisa diambil selama nasabah masih menjadi anggota koperasi
tersebut. Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan dengan
tujuan untuk mencukupi kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan. Jumlahnya
tidak sama bagi setiap anggota. Akumulasi simpanan wajib para anggota harus
bisa mencapai jumlah tertentu agar bisa menunjang kebutuhan dana dalam rangka
mengembangkan usaha koperasi.
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Modal pinjaman koperasi berasal dari modal pinjaman anggota, yaitu dalam
bentuk simpanan sukarela dan simpanan khusus. Simpanan sukarela adalah uang
titipan dari anggota koperasi yang sewaktu-waktu dapat diambil sesuai dengan
waktu perjanjian yang sudah ditetapkan. Simpanan khusus adalah pinjaman dari
anggota yang digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu. Selain itu modal
pinjaman juga bisa didapatkan dari koperasi atau badan usaha lain yang bisa
diperoleh dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Koperasi juga bisa
mendapat pinjaman modal dari bank dan lembaga keuangan lainnya dengan
mengajukan persyaratan yang telah ditentukan lembaga tersebut.

B. Implementasi Sistem Inferensi Kabur Mamdani Pada Penetapan
Besarnya Kredit
Dalam implementasi sistem inferensi kabur Mamdani pada penetapan besarnya
kredit ada dua variabel masukan yang digunakan, yakni modal simpanan dan
bunga kredit, serta satu variabel keluaran, yaitu besarnya kredit. Pada penyusunan
sistem inferensi kabur langkah awalnya adalah menentukan fungsi keanggotaan
dari himpunan-himpunan kabur yang terkait dengan nilai-nilai linguistik dari
variabel-variabel yang terlibat dan kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah
yang sudah dijelaskan pada Bab II subab J.
1. Pembentukan Himpunan Kabur dan Basis Data
Pada tahap ini, nilai-nilai variabel masukan dan keluaran yang telah
disebutkan di atas akan didefinisikan dengan himpunan-himpunan kabur dan
dinyatakan dengan fungsi keanggotaannya.
a. Modal simpanan
Modal simpanan adalah banyaknya uang simpanan nasabah pada
koperasi yang menjadi syarat utama pada saat nasabah ingin mengajukan
kredit. Modal simpanan ini merupakan “variabel modal simpanan” yang
dinyatakan dengan 𝑥 dan mempunyai lima nilai linguistik, yaitu “sangat
sedikit”, “sedikit”, “sedang” “banyak” dan “sangat banyak” dengan semesta
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selang [0.25, 30] (satuan juta rupiah). Kelima nilai linguistik tersebut
dinyatakan dengan himpunan kabur 𝑆̃1, 𝑆̃2 , 𝑆̃3 , 𝑆̃4 , dan 𝑆̃5 dengan fungsi
keanggotaan berturut-turut sebagai berikut.
1
12 − 𝑥 2
𝜇𝑆̃1 (𝑥) = { (
)
9
0

untuk 0.25 ≤ 𝑥 ≤ 3

1
12 − 𝑥
𝜇𝑆̃2 (𝑥) = {
9
0

untuk 0.25 ≤ 𝑥 ≤ 3

𝑥 − 10
3.5
17 − 𝑥
𝜇𝑆̃3 (𝑥) =
3.5
0
{

𝑥 − 15
𝜇𝑆̃4 (𝑥) = { 7
1
0

𝑥 − 15 2
(
)
7
𝜇𝑆̃5 (𝑥) =
1
{ 0

untuk 3 ≤ 𝑥 ≤ 12
untuk 𝑥 lainnya

untuk 3 ≤ 𝑥 ≤ 12
untuk 𝑥 lainnya

untuk 10 ≤ 𝑥 ≤ 13.5
untuk 13.5 ≤ 𝑥 ≤ 17
untuk 𝑥 lainnya

untuk 15 ≤ 𝑥 ≤ 22
untuk 22 ≤ 𝑥 ≤ 30
untuk 𝑥 lainnya

untuk 15 ≤ 𝑥 ≤ 22
untuk 22 ≤ 𝑥 ≤ 30
untuk 𝑥 lainnya

Grafik fungsi keanggotaan kelima himpunan kabur tersebut adalah sebagai
berikut:
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1

sedikit

sedang
banyak

sangat
banyak

sangat
sedikit
0
0.25

3

10

12 13.5 15

22

17

30

Gambar 3.2.1 Grafik fungsi keanggotaan nilai variabel masukan “modal
simpanan”

b. Bunga kredit
Besarnya suku bunga kredit yang harus dibayar nasabah pada saat
melakukan kredit merupakan variabel “bunga kredit” yang dinyatakan
dengan 𝑦 dan memiliki tiga nilai linguistik, yaitu “kecil”, “sedang” dan
“besar” dengan semesta selang [0.6, 1] (satuan persen). Ketiga nilai
linguistik tersebut dinyatakan dengan himpunan kabur 𝐵̃1, 𝐵̃2 dan 𝐵̃3 dengan
fungsi keanggotaan berturut-turut sebagai berikut.
0.8 − 𝑦
𝜇𝐵̃1 (𝑦) = { 0.2
0
𝑦 − 0.75
0.1
𝜇𝐵̃2 (𝑦) = 0.95 − 𝑦
0.1
{
0

untuk 0.6 ≤ 𝑦 ≤ 0.8
untuk 𝑦 lainnya

untuk 0.75 ≤ 𝑦 ≤ 0.85
untuk 0.85 ≤ 𝑦 ≤ 0.95
untuk 𝑦 lainnya
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𝑦 − 0.9
𝜇𝐵̃3 (𝑦) = { 0.1
0

untuk 0.9 ≤ 𝑦 ≤ 1
untuk 𝑦 lainnya

Grafik fungsi keanggotaan ketiga himpunan kabur tersebut adalah sebagai
berikut:
1
kecil

besar
sedang

0
0.6

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

Gambar 3.2.2 Grafik fungsi keanggotaan nilai variabel masukan “bunga
kredit”

c. Besarnya kredit
Besarnya kredit adalah banyaknya pinjaman yang diberikan koperasi
kepada nasabah dan merupakan variabel “besarnya kredit” yang dinyatakan
dengan 𝑧 dan memiliki lima nilai linguistik yaitu “sangat kecil”, “kecil”
“sedang”, “besar” dan “sangat besar” dengan semesta selang [1, 150] (satuan
juta rupiah). Kelima nilai linguistik tersebut dinyatakan dengan himpunan
kabur 𝑃̃1, 𝑃̃2 , 𝑃̃3 , 𝑃̃4 dan 𝑃̃5 dengan fungsi keanggotaan berturut-turut sebagai
berikut.
1
40 − 𝑧 2
𝜇𝑃̃1 (𝑧) = { (
)
30
0

untuk 1 ≤ 𝑧 ≤ 10
untuk 10 ≤ 𝑧 ≤ 40
untuk 𝑧 lainnya
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1
40 − 𝑧
𝜇𝑃̃2 (𝑧) = {
30
0
𝑧 − 30
15
60
−𝑧
(𝑧)
𝜇𝑃̃3
=
15
0
{
𝑧 − 50
𝜇𝑃̃4 (𝑧) = { 70
1
0
𝑧 − 50 2
(
)
70
𝜇𝑃̃5 (𝑧) =
1
0
{

untuk 1 ≤ 𝑧 ≤ 10
untuk 10 ≤ 𝑧 ≤ 40
untuk 𝑧 lainnya

untuk 30 ≤ 𝑧 ≤ 45
untuk 45 ≤ 𝑧 ≤ 60
untuk 𝑧 lainnya

untuk 50 ≤ 𝑧 ≤ 120
untuk 120 ≤ 𝑧 ≤ 150
untuk 𝑧 lainnya

untuk 50 ≤ 𝑧 ≤ 120
untuk 120 ≤ 𝑧 ≤ 150
untuk 𝑧 lainnya

Grafik fungsi keanggotaan kelima himpunan kabur tersebut adalah sebagai
berikut:

1

kecil
sedang

besar

sangat
kecil

sangat
besar

0

1

10

30

40 45 50
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Gambar 3.2.3 Grafik fungsi keanggotaan nilai variabel keluaran “besarnya
kredit”
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2. Pembentukan Basis Kaidah
Pada sistem inferensi kabur ini sebenarnya terdapat 75 basis kaidah
yang merupakan hasil kombinasi dua variabel masukan, yaitu variabel modal
simpanan dengan lima nilai linguistik dan variabel bunga kredit dengan tiga
nilai lingustik, serta satu variabel keluaran, yaitu variabel besarnya kredit
dengan lima nilai linguistik. Namun pada tugas akhir ini hanya diambil 15
basis kaidah yang sesuai, yakni sebagai berikut:
[R1] Jika simpanan sangat sedikit dan bunga kredit kecil, maka besarnya
kredit sangat kecil.
[R2] Jika simpanan sedikit dan bunga kredit kecil, maka besarnya kredit
kecil.
[R3] Jika simpanan sedang dan bunga kredit kecil, maka besarnya kredit
kecil.
[R4] Jika simpanan banyak dan bunga kredit kecil, maka besarnya kredit
kecil.
[R5] Jika simpanan sangat banyak dan bunga kredit kecil, maka besarnya
kredit sedang.
[R6] Jika simpanan sangat sedikit dan bunga kredit sedang, maka besarnya
kredit sangat kecil.
[R7] Jika simpanan sedikit dan bunga kredit sedang, maka besarnya kredit
kecil.
[R8] Jika simpanan sedang dan bunga kredit sedang, maka besarnya kredit
sedang.
[R9] Jika simpanan banyak dan bunga kredit sedang, maka besarnya kredit
besar.
[R10] Jika simpanan sangat banyak dan bunga kredit sedang, maka besarnya
kredit besar.
[R11] Jika simpanan sangat sedikit dan bunga kredit besar, maka besarnya
kredit sangat kecil.
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[R12] Jika simpanan sedikit dan bunga kredit besar, maka besarnya kredit
sedang.
[R13] Jika simpanan sedang dan bunga kredit besar, maka besarnya kredit
besar.
[R14] Jika simpanan banyak dan bunga kredit besar, maka besarnya kredit
sangat besar.
[R15] Jika simpanan sangat banyak dan bunga kredit besar, maka besarnya
kredit sangat besar.

3. Unit Pengaburan
Fungsi pengaburan yang digunakan dalam implementasi sistem inferensi
kabur Mamdani pada penetapan besarnya kredit ini adalah fungsi pengaburan
elemen tunggal. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut.
Misal seorang nasabah memiliki modal simpanan sebesar Rp 16.000.000,00
dan memilih bunga kredit sebesar 0.85 %. Dengan menggunakan fungsi
pengaburan elemen tunggal, masukan variabel modal simpanan dan bunga
kredit tersebut diubah ke himpunan kabur 𝑆̃ ′ dan 𝐵̃ ′ dengan fungsi keanggotan
berturut-turut sebagai berikut:
𝜇𝑆̃′ (𝑥) = {

1
0

jika 𝑥 = 16
jika 𝑥 ≠ 16

𝜇𝐵̃′ (𝑦) = {

1
0

jika 𝑥 = 0.85
jika 𝑥 ≠ 0.85

4. Unit Penalaran Kabur
Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada Bab II subbab I, pada
tahap penalaran kabur untuk data masukan di atas diperoleh hasil sebagai
berikut.
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a. Menentukan derajat keserasian

𝑤𝑖𝑗 = sup min (𝜇𝑆̃𝑗′ (𝑥𝑗 ), 𝜇𝑆̃𝑖𝑗 (𝑥𝑗 )) = sup 𝑆̃𝑗′ ∩ 𝑆̃𝑖𝑗
𝑥𝑗 ∈𝑋𝑗 𝑗∈{1,2}

𝑥𝑗 ∈𝑋𝑗

Untuk 𝑖 = 1, 2, ⋯ , 15 dan 𝑗 = 1,2 diperoleh derajat keserasian 𝑤𝑖𝑗 sebagai
berikut:
𝑤11 =

sup
𝑥∈[0.25,30]

=

sup
𝑥∈[0.25,30]

=

sup

𝑆̃ ′ ∩ 𝑆̃1
min(𝜇𝑆̃′ (𝑥), 𝜇𝑆̃1 (𝑥))
{0}

𝑥∈[0.25,30]

=0

1

𝑆̃ ′

𝑆̃1

0
0.25
𝑤21 =

3

sup
𝑥∈[0.25,30]

=

sup
𝑥∈[0.25,30]

=

sup
𝑥∈[0.25,30]

=0

12

𝑆̃ ′ ∩ 𝑆̃2
min(𝜇𝑆̃′ (𝑥), 𝜇𝑆̃2 (𝑥))
{0}

16

x
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1
𝑆̃ ′

𝑆̃2

0
0.25

𝑤31 =
=

3

sup
𝑥∈[0.25,30]

sup
𝑥∈[0.25,30]

=

sup
𝑥∈[0.25,30]

=

sup
𝑥∈[0.25,30]

=

sup

12

16

x

𝑆̃ ′ ∩ 𝑆̃3
min(𝜇𝑆̃′ (𝑥), 𝜇𝑆̃3 (𝑥))
{0, 𝜇𝑆̃3 (16)}
{0,

17 − 16
}
3.5

{0, 0.285}

𝑥∈[0.25,30]

= 0.285

1
𝑆̃3

𝑆̃ ′

0.285
0
0.25

10

13.5

16 17

x
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𝑤41 =
=

sup
𝑥∈[0.25,30]

sup
𝑥∈[0.25,30]

=

sup
𝑥∈[0.25,30]

=

sup
𝑥∈[0.25,30]

=

sup

𝑆̃ ′ ∩ 𝑆̃4
min(𝜇𝑆̃′ (𝑥), 𝜇𝑆̃4 (𝑥))
{0, 𝜇𝑆̃4 (16)}
{0,

16 − 15
}
7

{0, 0.142}

𝑥∈[0.25,30]

= 0.142

1

𝑆̃4
𝑆̃ ′

0.142
0
0.25

15

𝑤51 =
=

sup
𝑥∈[0.25,30]

sup
𝑥∈[0.25,30]

=

sup
𝑥∈[0.25,30]

=

sup
𝑥∈[0.25,30]

=

sup
𝑥∈[0.25,30]

= 0.020

16

𝑆̃ ′ ∩ 𝑆̃5
min(𝜇𝑆̃′ (𝑥), 𝜇𝑆̃5 (𝑥))
{0, 𝜇𝑆̃5 (16)}
16 − 15 2
{0, (
) }
7
{0, 0.020}

22

30 x
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1

𝑆̃ ′

𝑆̃5

0.02
0
0.25

15

16

22

Dengan cara yang sama seperti 𝑤11, diperoleh
𝑤61 =

sup
𝑥∈[0.25,30]

𝑆̃ ′ ∩ 𝑆̃1 = 0

Dengan cara yang sama seperti 𝑤21 , diperoleh
𝑤71 =

sup
𝑥∈[0.25,30]

𝑆̃ ′ ∩ 𝑆̃2 = 0

Dengan cara yang sama seperti 𝑤31 , diperoleh
𝑤81 =

sup
𝑥∈[0.25,30]

𝑆̃ ′ ∩ 𝑆̃3 = 0.285

Dengan cara yang sama seperti 𝑤41 , diperoleh
𝑤91 =

sup
𝑥∈[0.25,30]

𝑆̃ ′ ∩ 𝑆̃4 = 0.142

Dengan cara yang sama seperti 𝑤51 , diperoleh
𝑤101 =

sup
𝑥∈[0.25,30]

𝑆̃ ′ ∩ 𝑆̃5 = 0.020

Dengan cara yang sama seperti 𝑤11, diperoleh
𝑤111 =

sup
𝑥∈[0.25,30]

𝑆̃ ′ ∩ 𝑆̃1 = 0

Dengan cara yang sama seperti 𝑤21 , diperoleh
𝑤121 =

sup
𝑥∈[0.25,30]

𝑆̃ ′ ∩ 𝑆̃2 = 0

Dengan cara yang sama seperti 𝑤31 , diperoleh

30

x

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59

𝑤131 =

sup
𝑥∈[0.25,30]

𝑆̃ ′ ∩ 𝑆̃3 = 0.285

Dengan cara yang sama seperti 𝑤41 , diperoleh
𝑤141 =

sup
𝑥∈[0.25,30]

𝑆̃ ′ ∩ 𝑆̃4 = 0.142

Dengan cara yang sama seperti 𝑤51 , diperoleh
𝑤151 =

𝑤12 =

sup
𝑥∈[0.25,30]

𝑆̃ ′ ∩ 𝑆̃5 = 0.020

sup 𝐵̃′ ∩ 𝐵̃1

𝑦∈[0.6,1]

=

sup min(𝜇𝐵̃′ (𝑦), 𝜇𝐵̃1 (𝑦))

𝑦∈[0.6,1]

sup {0}

=

𝑦∈[0.6,1]

=0

1
𝐵̃′

𝐵̃1

0
0.6

0.8

Dengan cara yang sama seperti 𝑤12 diperoleh
𝑤22 =
𝑤32 =
𝑤42 =

sup 𝐵̃′ ∩ 𝐵̃1 = 0

𝑦∈[0.6,1]

sup 𝐵̃′ ∩ 𝐵̃1 = 0

𝑦∈[0.6,1]

sup 𝐵̃′ ∩ 𝐵̃1 = 0

𝑦∈[0.6,1]

0.85

y
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𝑤52 =
𝑤62 =

sup 𝐵̃′ ∩ 𝐵̃1 = 0

𝑦∈[0.6,1]

sup 𝐵̃′ ∩ 𝐵̃2

𝑦∈[0.6 1]

=

sup min(𝜇𝐵̃′ (𝑦), 𝜇𝐵̃2 (𝑦))

𝑦∈[0.6,1]

=

sup {0, 𝜇𝐵̃2 (0.85)}

𝑦∈[0.6,1]

=

sup

{0,

𝑦∈[0.6,1]

0.85 − 0.75
}
0.1

sup {0,1 }

=

𝑦∈[0.6,1]

=1
1

𝐵̃2
𝐵̃′
0
0.6

0.75

0.85

Dengan cara yang sama seperti 𝑤62 diperoleh
𝑤72 =
𝑤82 =
𝑤92 =

sup 𝐵̃′ ∩ 𝐵̃2 = 1

𝑦∈[0.6,1]

sup 𝐵̃′ ∩ 𝐵̃2 = 1

𝑦∈[0.6,1]

sup 𝐵̃′ ∩ 𝐵̃2 = 1

𝑦∈[0.6,1]

𝑤102 =
𝑤112 =
=

sup 𝐵̃ ′ ∩ 𝐵̃2 = 1

𝑦∈[0.6,1]

sup 𝐵̃ ′ ∩ 𝐵̃3

𝑦∈[0.6,1]

sup min(𝜇𝐵̃′ (𝑦), 𝜇𝐵̃3 (𝑦))

𝑦∈[0.6,1]

0.95

y
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sup {0}

=

𝑦∈[0.6,1]

=0
1

𝐵̃3
𝐵̃′

0
0.6

y
0.85

0.9

Dengan cara yang sama seperti 𝑤112 diperoleh
𝑤122 =
𝑤132 =
𝑤142 =
𝑤152 =

sup 𝐵̃ ′ ∩ 𝐵̃3 = 0

𝑦∈[0.6,1]

sup 𝐵̃ ′ ∩ 𝐵̃3 = 0

𝑦∈[0.6,1]

sup 𝐵̃ ′ ∩ 𝐵̃3 = 0

𝑦∈[0.6,1]

sup 𝐵̃ ′ ∩ 𝐵̃3 = 0

𝑦∈[0.6,1]

b. Menentukan daya sulut
𝑤𝑖 = min 𝑤𝑖𝑗
untuk 𝑖 = 1, 2, ⋯ , 15 dan 𝑗 = 1,2.
𝑤1 = min 𝑤1𝑗
𝑗∈{1,2}

= min{ 𝑤11 , 𝑤12 }
= min{ 0, 0}
=0
𝑤2 = min 𝑤2𝑗
𝑗∈{1,2}

= min{ 𝑤21 , 𝑤22 }
= min{ 0, 0}

1
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=0
𝑤3 = min 𝑤3𝑗
𝑗∈{1,2}

= min{ 𝑤31 , 𝑤32 }
= min{ 0.285, 0}
=0
𝑤4 = min 𝑤4𝑗
𝑗∈{1,2}

= min{ 𝑤41 , 𝑤42 }
= min{ 0.142, 0}
=0
𝑤5 = min 𝑤5𝑗
𝑗∈{1,2}

= min{ 𝑤51 , 𝑤52 }
= min{0.020, 0}
=0
𝑤6 = min 𝑤6𝑗
𝑗∈{1,2}

= min{ 𝑤61 , 𝑤62 }
= min{ 0, 1}
=0
𝑤7 = min 𝑤7𝑗
𝑗∈{1,2}

= min{ 𝑤71 , 𝑤72 }
= min{ 0, 1}
=0
𝑤8 = min 𝑤8𝑗
𝑗∈{1,2}

= min{ 𝑤81 , 𝑤82 }
= min{ 0.285, 1}
= 0.285
𝑤9 = min 𝑤9𝑗
𝑗∈{1,2}

= min{ 𝑤91 , 𝑤92 }

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63

= min{ 0.142, 1}
= 0.142
𝑤10 = min 𝑤10𝑗
𝑗∈{1,2}

= min{ 𝑤101 , 𝑤102 }
= min{ 0.020, 1}
= 0.020
𝑤11 = min 𝑤11𝑗
𝑗∈{1,2}

= min{ 𝑤111 , 𝑤112 }
= min{ 0, 0}
=0
𝑤12 = min 𝑤12𝑗
𝑗∈{1,2}

= min{ 𝑤121 , 𝑤122 }
= min{ 0, 0}
=0
𝑤13 = min 𝑤13𝑗
𝑗∈{1,2}

= min{ 𝑤131 , 𝑤132 }
= min{ 0.285, 0}
= 0
𝑤14 = min 𝑤14𝑗
𝑗∈{1,2}

= min{ 𝑤141 , 𝑤142 }
= min{ 0.142, 0}
= 0
𝑤15 = min 𝑤15𝑗
𝑗∈{1,2}

= min{ 𝑤151 , 𝑤152 }
= min{ 0.020, 0}
= 0
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c. Menentukan 𝑃̃𝑖′
Langkah selanjutnya adalah menentukan 𝑃̃𝑖′ , yaitu irisan 𝑤𝑖 dengan
𝑃̃𝑖 , untuk setiap 𝑖 = 1, 2, ⋯ , 15.
𝜇𝑃̃1′ (𝑧) =

min {𝑤1 , 𝜇𝑃̃1 (𝑧)}

𝑧∈[1,150]

= min {0, 𝜇𝑃̃1 (𝑧)}
𝑧∈[1,150]

=0

1

𝑃̃1

0
10

1

𝜇𝑃̃2′ (𝑧) =

Z

40

min {𝑤2 , 𝜇𝑃̃2 (𝑧)}

𝑧∈[1,150]

= min {0, 𝜇𝑃̃2 (𝑧)}
𝑧∈[1,150]

=0

1

𝑃̃2

0
1

10

40

Z
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𝜇𝑃̃3′ (𝑧) =

min {𝑤3 , 𝜇𝑃̃2 (𝑧)}

𝑧∈[1,150]

= min {0, 𝜇𝑃̃2 (𝑧)} = 0
𝑧∈[1,150]

𝜇𝑃̃4′ (𝑧) =

min {𝑤4 , 𝜇𝑃̃2 (𝑧)}

𝑧∈[1,150]

= min {0, 𝜇𝑃̃2 (𝑧)} = 0
𝑧∈[1,150]

𝜇𝑃̃5′ (𝑧) =

min {𝑤5 , 𝜇𝑃̃3 (𝑧)}

𝑧∈[1,150]

= min {0, 𝜇𝑃̃3 (𝑧)}
𝑧∈[1,150]

=0

1

𝑃̃3

0

Z
1

30

𝜇𝑃̃6′ (𝑧) =

min {𝑤6 , 𝜇𝑃̃1 (𝑧)}

𝑧∈[1,150]

= min {0, 𝜇𝑃̃1 (𝑧)} = 0
𝑧∈[1,150]

𝜇𝑃̃7′ (𝑧) =

min {𝑤7 , 𝜇𝑃̃2 (𝑧)}

𝑧∈[1,150]

= min {0, 𝜇𝑃̃2 (𝑧)} = 0
𝑧∈[1,150]

𝜇𝑃̃8′ (𝑧) =

min {𝑤8 , 𝜇𝑃̃3 (𝑧)}

𝑧∈[1,150]

= min {0.285, 𝜇𝑃̃3 (𝑧)}
𝑧∈[1,150]

45

60
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Mencari nilai 𝑧 sedemikian sehingga 𝜇𝑃̃3 (𝑧) = 0.285:
untuk 30 ≤ 𝑧 ≤ 45 :
𝑧 − 30
= 0.285
15
𝑧 − 30 = 4.275
𝑧 = 34.275.
Untuk 45 ≤ 𝑧 ≤ 60 :
60 − 𝑧
= 0.285
15
60 − 𝑧 = 4.275
𝑧 = 55.725
sehingga diperoleh
𝑧 − 30
15
0.285
𝜇𝑃̃8′ (𝑧) =
60 − 𝑧
15
{
0

untuk 30 ≤ 𝑧 ≤ 34.275
untuk 34.275 ≤ 𝑧 ≤ 55.725
untuk 55.725 ≤ 𝑧 ≤ 60
untuk 𝑧 lainnya

1

𝑃̃3
𝑃̃8′
0.285

0

Z

1

30

34.275

45

55.725 60
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𝜇𝑃̃9′ (𝑧) =

min {𝑤9 , 𝜇𝑃̃4 (𝑧)}

𝑧∈[1,150]

= min {0.142, 𝜇𝑃̃4 (𝑧)}
𝑧∈[1,150]

Mencari nilai 𝑧 sedemikian sehingga 𝜇𝑃̃4 (𝑧) = 0.142:
untuk 50 ≤ 𝑧 ≤ 120:
𝑧 − 50
= 0.142
70
𝑧 − 50 = 9.94
𝑧 = 59.94
sehingga diperoleh
𝑧 − 50
𝜇𝑃̃9′ (𝑧) = { 70
0.142
0

untuk 50 ≤ 𝑧 ≤ 59.94
untuk 59.94 ≤ 𝑧 ≤ 150
untuk 𝑧 lainnya

1
𝑃̃4

𝑃̃9′

0.142
0
50

1

59.94

′ (𝑧) =
𝜇𝑃̃10
min {𝑤10 , 𝜇𝑃̃4 (𝑧)}

𝑧∈[1,150]

= min {0.020, 𝜇𝑃̃4 (𝑧)}
𝑧∈[1,150]

Mencari nilai 𝑧 sedemikian sehingga 𝜇𝑃̃4 (𝑧) = 0.020:
untuk 50 ≤ 𝑧 ≤ 120:
𝑧 − 50
= 0.020
70
𝑧 − 50 = 1.4

120

150

Z

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68

𝑧 = 51.4
sehingga diperoleh
𝑧 − 50
70
′ (𝑧) = {
𝜇𝑃̃10
0.020
0

untuk 50 ≤ 𝑧 ≤ 51.4
untuk 51.4 ≤ 𝑧 ≤ 150
untuk 𝑧 lainnya

1
𝑃̃4

′
𝑃̃10

0.20
0
50 51.4

1

′ (𝑧) =
𝜇𝑃̃11
min {𝑤11 , 𝜇𝑃̃1 (𝑧)}

𝑧∈[1,150]

= min {0, 𝜇𝑃̃1 (𝑧)} = 0
𝑧∈[1,150]

′ (𝑧) =
𝜇𝑃̃12
min {𝑤12 , 𝜇𝑃̃3 (𝑧)}

𝑧∈[1,150]

= min {0, 𝜇𝑃̃3 (𝑧)} = 0
𝑧∈[1,150]

′ (𝑧) =
𝜇𝑃̃13
min {𝑤13 , 𝜇𝑃̃4 (𝑧)}

𝑧∈[1,150]

= min {0, 𝜇𝑃̃4 (𝑧)} = 0
𝑧∈[1,150]

′ (𝑧) =
𝜇𝑃̃14
min {𝑤14 , 𝜇𝑃̃5 (𝑧)}

𝑧∈[1,150]

= min {0, 𝜇𝑃̃5 (𝑧)} = 0
𝑧∈[1,150]

′ (𝑧) =
𝜇𝑃̃15
min {𝑤15 , 𝜇𝑃̃5 (𝑧)}

𝑧∈[1,150]

= min {0, 𝜇𝑃̃5 (𝑧)} = 0
𝑧∈[1,150]

120

150

Z
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d. Menentukan kesimpulan
Pada tahap ini, semua irisan 𝑤𝑖 dengan 𝑃̃𝑖 yang diperoleh pada bagian c
di atas digabung untuk memperoleh 𝑃̃′ , yaitu:
15

𝑃̃′ = ⋃ 𝑃̃𝑖′
𝑖=1

dengan fungsi keanggotaan sebagai berikut:
𝜇𝑃̃′ (𝑧) =

max

𝑖∈{1,2,⋯,15}

′ (𝑧)}
{𝜇𝑃̃𝑖′ (𝑧)} = max{0, 𝜇𝑃̃8′ (𝑧), 𝜇𝑃̃9′ (𝑧), 𝜇𝑃̃10

Mencari nilai 𝑧 sedemikian sehingga 𝜇𝑃̃8′ (𝑧) = 𝜇𝑃̃9′ (𝑧) untuk 55.725 ≤ 𝑧 ≤
59.94 :
60 − 𝑧 𝑧 − 50
=
15
70
70(60 − 𝑧) = 15(𝑧 − 50)
4200 − 70𝑧 = 15𝑧 − 750
4950 = 85𝑧
𝑧 = 58.235
sehingga diperoleh (Gambar 3.2.4):
𝑧 − 30
15
0.285
60 − 𝑧
𝜇𝑃̃′ (𝑧) =
15
𝑧 − 50
70
0.142
{
0

untuk 30 ≤ 𝑧 ≤ 34.275
untuk 34.275 ≤ 𝑧 ≤ 55.725
untuk 55.725 ≤ 𝑧 ≤ 58.235
untuk 58.235 ≤ 𝑧 ≤ 59.94
untuk 59.94 ≤ 𝑧 ≤ 150
untuk 𝑧 lainnya

70
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1

𝑃̃8′

0.285
𝑃̃9′

0.142
′
𝑃̃10

0.02
0

z
30

34.275

45

50

51.4

55.725

58.235

104.97

60

59.94
Gambar 3.2.4 Himpunan kabur 𝑃̃′
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Jadi besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah tersebut
adalah nilai kabur yang berkaitan dengan himpunan kabur 𝑃̃′ . Karena hasilnya
ini berupa nilai kabur, maka pada langkah berikutnya himpunan kabur ini
diubah menjadi nilai tegas oleh unit penegasan.

5. Unit Penegasan
Fungsi penegasan yang digunakan dalam implementasi sistem inferensi
kabur Mamdani pada penetapan besarnya kredit ini adalah rerata pusat (center
average), yaitu
𝑡(𝑃̃′ ) =

∑2𝑖=1 𝑏𝑖 𝑧𝑖
∑2𝑖=1 𝑏𝑖

di mana 𝑧1 adalah pusat dari himpunan kabur 𝑃̃8′ , 𝑧2 adalah pusat dari himpunan
kabur 𝑃̃9′ , 𝑏1 = tinggi 𝑃̃8′ dan 𝑏2 = tinggi 𝑃̃9′ .
Berdasarkan Gambar 3.2.4 di atas, diperoleh
𝑧1 =

𝑧2 =

34.275 + 55.725
= 45
2

59.94 + 150
= 104.97
2

𝑏1 = 0.285 dan 𝑏2 = 0.142,
sehingga diperoleh:
𝑡(𝑃̃′ ) =

(0.285 × 45) + (0.142 × 104.97)
= 64.941.
0.285 + 0.142

Jadi besarnya kredit yang diberikan koperasi kepada nasabah tersebut adalah
sebesar Rp 64.941.000,00.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Aplikasi sistem inferensi kabur Mamdani dalam penetapan besarnya kredit
merupakan salah satu dari sekian banyak penerapan logika kabur dalam kehidupan
sehari-hari. Sistem inferensi kabur tersebut dapat membantu baik nasabah maupun
pemberi kredit dalam mengambil keputusan untuk pemberian kredit. Pada tugas
akhir ini, aplikasi sistem inferensi kabur Mamdani pada penetapan besarnya kredit
menggunakan dua variabel masukan, yaitu variabel modal simpanan dengan lima
nilai linguistik, dan variabel bunga kredit dengan tiga nilai linguistik. Variabel
keluarannya adalah besarnya kredit dengan lima nilai linguistik.
Dalam mengaplikasikan sistem inferensi kabur tersebut ada beberapa tahapan
yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan semua variabel terkait,
baik variabel masukan maupun variabel keluaran. Untuk masing-masing variabel
masukan ditentukan fungsi pengaburan yang sesuai. Kemudian, menyusun basis
kaidah, yaitu himpunan kaidah-kaidah berupa implikasi kabur yang menyatakan
relasi antara variabel-variabel masukan dengan variabel keluaran. Selanjutnya,
pada tahap penalaran kabur masukan hasil pengolahan unit pengaburan diolah oleh
unit penalaran untuk menghasilkan keluaran. Tahap yang terakhir adalah keluaran
yang diperoleh pada tahap penalaran kabur diubah menjadi nilai yang tegas oleh
unit penegasan.
Nilai tegas yang diperoleh pada tahap unit penegasan inilah yang merupakan
keputusan dalam pemberian kredit bagi nasabah, yaitu besarnya kredit yang bisa
diperoleh nasabah sesuai dengan modal simpanan yang dimiliki dan bunga kredit
yang diinginkan.
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B. Saran
Dalam tugas akhir ini, penulis hanya menggunakan satu sistem inferensi kabur,
yaitu sistem inferensi kabur Mamdani. Untuk selanjutnya bisa digunakan metode
lain, yaitu sistem inferensi kabur Tsukamoto atau sistem inferensi kabur TakagiSugeno-Kang. Selain itu, pada tugas akhir ini, untuk variabel masukan bunga
kredit hanya diberikan tiga nilai linguistik dalam selang [0.6, 1]. Untuk selanjutnya
dapat ditambahkan nilai linguistik dalam selang yang lebih besar. Fungsi
pengaburan yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah fungsi pengaburan
elemen tunggal. Untuk selanjutnya bisa digunakan fungsi pengaburan segitiga atau
fungsi pengaburan Gauss.
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