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MOTTO
Yesus memandang mereka dan berkata: “Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi
bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah.”
(Markus 10:27)
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ABSTRAK

Penerapan konsep logika kabur telah banyak digunakan dalam kehidupan sehari
hari. Salah satu penerapan logika kabur yaitu sistem inferensi kabur. Sistem inferensi
kabur adalah sistem komputasi yang bekerja atas dasar penalaran kabur, misalnya sistem kendali otomatis, sistem klasifikasi data, sistem pakar, sistem pengenalan pola, dan
sebagainya. Dalam tugas akhir ini digunakan salah satu metode sistem inferensi kabur,
yaitu metode Takagi-Sugeno-Kang, untuk mendiagnosis penyakit hipertensi. Faktorfaktor yang mempengaruhi diagnosis penyakit hipertensi adalah tekanan darah sistolik
dan tekanan darah diastolik. Kedua faktor tersebut, yang berupa nilai tegas dalam semesta ℝ , menjadi variabel masukan pada sistem inferensi kabur ini. Sistem ini
menghasilkan keluaran yang juga berupa nilai tegas dalam semesta ℝ. Keluaran ini
merupakan rata-rata tekanan darah arteri. Hasil akhir dari diagnosis penyakit hipertensi
dalam sistem ini berupa rata-rata terbobot tekanan darah arteri dan klasifikasinya berdasarkan suatu tolok-ukur yang ditentukan. Proses diagnosis penyakit hipertensi tersebut selanjutnya diterapkan pada aplikasi Matlab, yang menyederhanakan komputasi,
sehingga proses diagnosis penyakit hipertensi menjadi lebih cepat dan mudah.

Kata kunci: Sistem inferensi kabur, metode Takagi-Sugeno-Kang, diagnosis penyakit
hipertensi.
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ABSTRACT

Applications of the concept of fuzzy logic has been widely used in daily life.
An application of fuzzy logic is fuzzy inference system. Fuzzy inference system is a
computation system based on fuzzy reasoning, e.g. automatic control system, data classification system, expert system, pattern recognition system, etc. In this paper a fuzzy
inference system method, namely Takagi-Sugeno-Kang method, is being applied to
diagnose hypertension. The factors which influence the diagnosis are systolic and diastolic blood pressure. Both factors, which are crisp value in ℝ, become input variable
in this fuzzy inference system. This system produces also crisp value in ℝ as output.
The output of this system is the mean arterial pressure. The final result of the diagnosis
of hypertension is the weighted mean arterial blood pressure and its classification based
on a certain criteria. The diagnosis of hypertension process is then applied to Matlab
application, which can simplify the computation, and thus making the diagnosis of hypertension process faster and easier.

Keywords: Fuzzy inference system, Takagi-Sugeno-Kang method, diagnosis of hypertension.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Hipertensi atau penyakit darah tinggi adalah suatu keadaan di mana
terjadi peningkatan tekanan darah di atas ambang batas normal yaitu 140/90
mmHg (batas tersebut untuk orang-orang yang berusia 18 tahun ke atas).
Penyakit hipertensi dari tahun demi tahun terus mengalami
peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi tidak hanya di Indonesia, namun
juga di banyak tempat di dunia. Hal ini berhubungan dengan pertambahan
usia, gaya hidup, stres, obesitas, asupan alkohol berlebihan, merokok,
kurangnya aktivitas fisik, riwayat dalam keluarga dan sebagainya.
Hipertensi tidak menyebabkan gejala. Nyeri kepala, rasa lelah, dan pusing
kadang-kadang dianggap disebabkan oleh hipertensi. Tidak adanya gejala
yang jelas menyebabkan masyarakat kurang peka terhadap potensi
terjadinya penyakit hipertensi. Hipertensi dapat diketahui dengan
dilakukannya pemeriksaan tertentu bukan hanya dengan pengamatan fisik.
Pada lebih dari 90% kasus, tidak ditemukan penyebab tertentu dari
penyakit hipertensi yang disebut hipertensi esensial (Rubenstein et al.,
2007). Penyakit hipertensi yang diketahui penyebabnya seperti akibat dari
penyakit tertentu disebut hipertensi sekunder. Seiring perkembangan
teknologi kedokteran,

dokter semakin mudah dalam memperoleh

informasi. Banyaknya informasi tersebut mengakibatkan semakin rumit
pula proses pengenalan gejala-gejala penyakit, penentuan kategori
hipertensi, dan pengambilan keputusan untuk tindakan terapinya. Suatu
penyakit bisa memunculkan gejala-gejala yang berbeda dalam diri pasien
yang berlainan, dan adanya beberapa macam penyakit dalam diri seorang
pasien dapat mengacaukan gejala yang muncul akibat masing-masing
penyakit tersebut.
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Dalam tugas akhir ini, digunakan beberapa faktor umum untuk
mendiagnosis penyakit hipertensi pada pasien dengan lebih efektif. Faktor
yang digunakan yaitu tekanan darah sistolik (paling tinggi) dan tekanan
darah diastolik (paling rendah). Setiap faktor tersebut memiliki bobot
tertentu. Besarnya tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik sangat
berpengaruh dalam mendiagnosis penyakit hipertensi. Hasil diagnosis
penyakit hipertensi berupa besarnya tekanan darah arteri. Tekanan darah
arteri adalah tekanan rata-rata selama jantung berkontraksi. Dengan
pengukuran tekanan darah arteri tersebut dapat diketahui apakah tekanan
darah seorang pasien masih tergolong normal atau beresiko terkena
hipertensi. Selain itu, hipertensi pada umumnya sering terjadi pada pasien
yang berusia lanjut.
Diagnosis penyakit hipertensi dapat diselesaikan menggunakan
konsep logika kabur. Logika kabur merupakan ilmu yang mempelajari
secara sistematis kaidah-kaidah penalaran yang sah (valid) dari pernyataanpernyataan yang memuat predikat kabur. Konsep logika kabur pertama kali
diperkenalkan oleh Lotfi Asker Zadeh pada tahun 1965. Sejak zaman dahulu
kala, proposisi hanya mempunyai dua kemungkinan nilai kebenaran yang
dinyatakan dengan bilangan 1 untuk nilai “benar” dan bilangan 0 untuk nilai
“salah”. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, para logikawan
menyadari bahwa banyak gejala kekaburan dalam kehidupan manusia
seperti dalam hal penentuan seseorang dapat dikatakan tinggi atau tidak.
Dalam karangannya, Zadeh memperluas konsep himpunan klasik menjadi
himpunan kabur. Zadeh mendefinisikan himpunan kabur dengan apa yang
disebutnya fungsi keanggotaan, yang nilainya berada dalam selang [0,1].
Fungsi keanggotaan dari suatu himpunan kabur 𝐴̃ dalam semesta 𝑋 adalah
pemetaan 𝜇𝐴̃ dari 𝑋 ke selang [0,1], yaitu
𝜇𝐴̃ : 𝑋 → [0,1].
Nilai fungsi 𝜇𝐴̃ menyatakan derajat keanggotaan unsur 𝑥 ∈ 𝑋 dalam
himpunan kabur 𝐴̃. Secara matematis suatu himpunan kabur 𝐴̃ dalam
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semesta wacana 𝑋 dapat dinyatakan sebagai himpunan pasangan terurut,
yaitu
𝐴̃ = {(𝑥, 𝜇𝐴̃ (𝑥))|𝑥 ∈ 𝑋}.
Konsep logika kabur sangat membantu manusia terutama dalam hal
pengambilan keputusan. Hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya
keadaan-keadaan yang membuat proses pengambilan keputusan menjadi
rumit. Penerapan konsep logika kabur telah banyak digunakan dalam
kehidupan sehari hari, misalnya dalam pengambilan keputusan, klasifikasi
data, kontrol otomatis dan sebagainya. Contoh alat-alat yang bekerja atas
dasar logika kabur yaitu penanak nasi, mesin cuci pakaian, dan lain
sebagainya. Salah satu penerapan aplikasi logika kabur yaitu sistem
inferensi kabur. Sistem inferensi kabur adalah sistem komputasi yang
bekerja atas dasar penalaran kabur, misalnya sistem kendali otomatis, sistem
klasifikasi data, sistem pakar, sistem pengenalan pola, dan sebagainya.
Sistem inferensi kabur yang paling banyak digunakan adalah metode
Mamdani, metode Tsukamoto, dan metode Takagi-Sugeno-Kang.
Pada metode Takagi-Sugeno-Kang, kesimpulan dari kaidah-kaidah
sistem inferensi yang berupa implikasi-implikasi kabur menggunakan
fungsi linear. Bentuk umum kaidah ke-i pada metode tersebut adalah
sebagai berikut:
Bila 𝑥1 adalah 𝐴𝑖1 dan ⋯ dan 𝑥𝑛 adalah 𝐴𝑖𝑛 ,
maka 𝑦𝑖 = 𝑐𝑖0 + 𝑐𝑖1 𝑥1 + ⋯ + 𝑐𝑖𝑛 𝑥𝑛
dimana 𝑐𝑖𝑗 adalah koefisien real atau bobot untuk i = 1,⋯ , 𝑚 (𝑚 adalah
banyaknya kaidah dalam sistem) dan j = 0, 1,⋯ , 𝑛 (𝑛 adalah banyaknya
variabel masukan). Kesimpulan akhir (keluaran) diperoleh dengan
menghitung rata-rata terbobot dari semua keluaran 𝑦𝑖 berdasarkan hasil dari
masukan setiap nilai 𝑥 = (𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 ), yaitu:
𝑦=

∑𝑚
𝑖=1 𝑤𝑖 𝑦𝑖
∑𝑚
𝑖=1 𝑤𝑖

di mana bobot 𝑤𝑖 adalah daya sulut untuk kaidah ke-i.
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Metode yang akan digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode
Takagi-Sugeno-Kang. Adapun faktor masukan yang akan digunakan yaitu
tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Proses diagnosis
menggunakan metode Takagi-Sugeno-Kang dilakukan dengan menyusun
seperangkat kaidah. Bentuk kaidah itu misalnya adalah sebagai berikut:
Bila tekanan darah sistolik rendah dan tekanan darah diastolik rendah,
maka rata-rata tekanan darah arteri adalah
𝑦𝑖 = 𝑐𝑖1 𝑥1 + 𝑐𝑖2 𝑥2
dengan

𝑥1 = tekanan darah sistolik
𝑥2 = tekanan darah diastolik
𝑐𝑖𝑗 = bobot untuk faktor ke-j (j = 1,2)
Proses selanjutnya dilakukan dengan menghitung rata-rata terbobot

dari semua keluaran 𝑦𝑖 tersebut dengan masing-masing bobot adalah daya
sulutnya. Hal tersebut yang akan menjadi kesimpulan akhir yaitu hasil
diagnosis penyakit hipertensi. Hasil diagnosis penyakit hipertensi berupa
besarnya tekanan darah arteri pada manusia beserta klasifikasi tekanan
darah arterinya. Proses diagnosis akan dilanjutkan dengan menerapkan
kaidah tersebut pada aplikasi Fuzzy Logic Toolbox dalam Matlab.
B. Perumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana menyusun basis kaidah dalam sistem inferensi kabur
Takagi-Sugeno-Kang untuk mendiagnosis penyakit hipertensi?
2. Bagaimana proses mendiagnosis penyakit hipertensi menggunakan
sistem inferensi kabur Takagi-Sugeno-Kang?
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C. Batasan Masalah
Penerapan sistem inferensi kabur Takagi-Sugeno-Kang yang akan
dibahas dalam tugas akhir ini akan dibatasi ruang lingkup pembahasannya.
Metode tersebut hanya akan diterapkan pada proses diagnosis penyakit
hipertensi dengan menggunakan dua faktor, yaitu tekanan darah sistolik dan
tekanan darah diastolik. Selain itu, batasan usia pasien yang akan
didiagnosis penyakit hipertensinya adalah usia 18 tahun ke atas.

D. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menyelesaikan
masalah diagnosis penyakit hipertensi menggunakan sistem inferensi kabur
Takagi-Sugeno-Kang.

E. Manfaat Penulisan
Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui
metode baru dalam mendiagnosis penyakit hipertensi menggunakan sistem
inferensi kabur Takagi-Sugeno-Kang.

F. Metode Penulisan
Metode penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah
metode studi pustaka, yaitu dengan membaca dan mempelajari buku, jurnal,
dan artikel yang berkaitan dengan sistem inferensi kabur Takagi-SugenoKang dan penerapannya dalam bidang diagnosis penyakit hipertensi.

G. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Perumusan Masalah
C. Batasan Masalah
D. Tujuan Penulisan
E. Manfaat Penulisan
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F. Metode Penulisan
G. Sistematika Penulisan

BAB II HIMPUNAN DAN LOGIKA KABUR
A. Konsep Himpunan Kabur
B. Operasi pada Himpunan Kabur
C. Fungsi Keanggotaan
D. Relasi Kabur
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BAB II
HIMPUNAN DAN LOGIKA KABUR

A. Konsep Himpunan Kabur
Himpunan merupakan suatu kata yang tidak jarang kita dengar di
dalam kehidupan sehari-hari. Himpunan adalah suatu kumpulan atau
koleksi obyek-obyek (konkret maupun abstrak) yang mempunyai sifat
kesamaan tertentu (Susilo, 2018). Contoh himpunan yang sering kita dengar
yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika dan Himpunan Mahasiswa
Teknik Elektro. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua himpunan yang
kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari terdefinisi secara tegas, misalnya
himpunan orang tinggi, himpunan orang rajin, dan sebagainya. Pada
himpunan orang gemuk, misalnya, kita tidak dapat menentukan secara tegas
apakah seseorang tergolong gemuk atau tidak gemuk. Kalau misalnya kita
definisikan bahwa “orang gemuk” adalah orang yang berat badannya lebih
besar atau sama dengan 100 kg, maka orang yang berat badannya 99 kg
menurut definisi tersebut termasuk orang yang tidak gemuk. Pada
kenyataannya akan sulit bagi kita untuk menerima bahwa orang yang
memiliki berat badan 99 kg termasuk orang yang tidak gemuk. Hal ini
menunjukkan bahwa memang batas antara kelompok orang gemuk dan
kelompok orang tidak gemuk tidak dapat ditentukan secara tegas.
Untuk mengatasi permasalahan himpunan dengan batas yang tidak
tegas tersebut, Lotfi Asker Zadeh, seorang guru besar di University of
California, Berkeley, pada tahun 1965 mempublikasikan suatu karangan
ilmiah yang berjudul “Fuzzy Sets”. Dalam karangannya, Zadeh mengaitkan
himpunan semacam itu dengan suatu fungsi yang menyatakan derajat
kesesuaian unsur-unsur dalam semestanya dengan konsep yang merupakan
syarat keanggotaan himpunan tersebut. Fungsi itu disebut fungsi
keanggotaan dan nilai fungsi itu disebut derajat keanggotaan suatu unsur
dalam himpunan itu. Selanjutnya himpunan itu disebut himpunan kabur

7
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~
(fuzzy set). Fungsi keanggotaan dari suatu himpunan kabur A dalam
semesta 𝑋 adalah pemetaan 𝜇𝐴̃ dari 𝑋 ke selang [0,1], yaitu
𝜇𝐴̃ : 𝑋 → [0,1].
Nilai fungsi 𝜇𝐴̃ (𝑥) menyatakan derajat keanggotaan unsur 𝑥 ∈ 𝑋
~
dalam himpunan kabur A . Nilai fungsi sama dengan 1 menyatakan
keanggotaan penuh, dan nilai fungsi sama dengan 0 menyatakan sama sekali
bukan anggota himpunan kabur tersebut. Zadeh memperluas konsep
himpunan tegas menjadi himpunan kabur. Hal ini berarti bahwa himpunan
tegas juga dapat dipandang sebagai kejadian khusus dari himpunan kabur,
yaitu himpunan kabur yang fungsi keanggotaannya hanya bernilai 0 atau 1
saja. Jadi fungsi keanggotaan dari suatu himpunan tegas A dalam semesta X
adalah pemetaan dari X ke himpunan {0,1}, yang tidak lain daripada fungsi
karakteristik 𝜒𝐴 (𝑥) ∶ 𝑋 → {0,1} yang didefinisikan dengan aturan
𝜒𝐴 (𝑥) = {

1 jika 𝑥 ∈ 𝐴
0 jika 𝑥 ∉ 𝐴

untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑋.
Himpunan orang gemuk, misalnya, dalam semesta [0, 200] yang
menyatakan berat badan seseorang, dapat dinyatakan dengan fungsi
keanggotaan 𝜇gemuk dengan grafik seperti disajikan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Fungsi Keanggotaan Himpunan Kabur “gemuk”
Misalnya Budi dengan berat badan 60 kg mempunyai derajat
keanggotaan 0.33, yaitu 𝜇gemuk (60) = 0.33, dan Rani dengan berat badan 80
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kg mempunyai derajat keanggotaan 0.5, yaitu 𝜇gemuk (80) = 0.5, dalam
himpunan kabur “gemuk” tersebut.

~
Secara matematis suatu himpunan kabur A dalam semesta wacana
𝑋 dapat dinyatakan sebagai himpunan pasangan terurut
~
A  {( x,  A~ ( x)) | x  X }.
Apabila semesta 𝑋 adalah himpunan yang kontinu, maka himpunan kabur
~
A seringkali dinyatakan dengan
~
A    A~ ( x) / x
xX

di mana lambang “ʃ” disini bukan lambang integral seperti yang dikenal
dalam kalkulus, tetapi melambangkan keseluruhan unsur-unsur 𝑥 ∈ 𝑋
~
bersama dengan derajat keanggotaannya dalam himpunan kabur A .
Lambang “/” disini juga bukan lambang pembagian sebagai operasi
bilangan, tetapi sebagai tanda pemisah antara derajat keanggotaan unsurunsur 𝑥 ∈ 𝑋 dengan unsur-unsur 𝑥 ∈ 𝑋 itu sendiri. Apabila semesta X
~
adalah himpunan yang diskret, maka himpunan kabur A seringkali
dinyatakan dengan

~
A = ∑ 𝜇𝐴̃ (𝑥)/𝑥
𝑥∈𝑋

di mana lambang “Ʃ” di sini tidak melambangkan operasi jumlahan seperti
yang dikenal dalam aritmetika, tetapi melambangkan keseluruhan unsurunsur 𝑥 ∈ 𝑋 bersama dengan derajat keanggotaannya dalam himpunan
~
kabur A . Lambang "/" disini juga bukan lambang pembagian sebagai
operasi bilangan, tetapi sebagai tanda pemisah antara derajat keanggotaan
unsur-unsur 𝑥 ∈ 𝑋 dengan unsur-unsur 𝑥 ∈ 𝑋 itu sendiri.
Contoh 2.1.1: Dalam semesta himpunan semua bilangan real ℝ, misalkan
~
A adalah himpunan “bilangan real yang dekat dengan nol”, maka himpunan
~
kabur A tersebut dapat dinyatakan sebagai
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~
2
A = ∫ 𝑒 −𝑥 /𝑥.
𝑥∈𝑋

Contoh 2.1.2: Dalam semesta X = {Ryan, Lita, Ellin, Mirra, Hapsari, Dora}
yang terdiri dari orang-orang dengan tinggi badan (cm) berturut-turut 147,
~
168, 105, 84, 126, dan 189, misalkan himpunan kabur A adalah himpunan
“orang yang tinggi”, maka himpunan kabur tersebut dapat dinyatakan
sebagai

~
A = ∑ 𝜇𝐴̃ (𝑥)/𝑥
𝑥∈𝑋

= 0.7/Ryan + 0.8/Lita + 0.5/Ellin + 0.4/Mirra + 0.6/Hapsari + 0.9/Dora.

Dalam konsep himpunan kabur terdapat beberapa istilah yaitu (Susilo,
2018):

~
1. Pendukung (support) dari suatu himpunan kabur A , yang dilambangkan

~

dengan Pendukung A , adalah himpunan tegas yang memuat semua
unsur dari semesta yang mempunyai derajat keanggotaan taknol dalam
~
A , yaitu

~

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔 A = {𝑥 ∈ 𝑋|𝜇𝐴̃ (𝑥) > 0}.

~
2. Tinggi (height) dari suatu himpunan kabur A , yang dilambangkan

~

dengan Tinggi A , didefinisikan sebagai

~

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 A = 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.
3. Titik silang (crossover point) dari himpunan kabur adalah titik dari
semesta yang yang mempunyai derajat keanggotaan sama dengan 0.5
dalam suatu himpunan kabur tersebut.
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~
4. Teras (core) dari suatu himpunan kabur A yang dilambangkan dengan

~

Teras A , adalah himpunan tegas yang memuat semua unsur dari
semestanya yang mempunyai derajat keanggotaan sama dengan 1, yaitu

~

𝑇𝑒𝑟𝑎𝑠 A = {𝑥 ∈ 𝑋|𝜇𝐴̃ (𝑥) = 1}.
5. Pusat dari suatu himpunan kabur dalam semesta himpunan semua
bilangan real ℝ didefinisikan sebagai berikut:
Jika nilai purata (mean) 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 takhingga positif (negatif), maka pusat himpunan kabur itu adalah
yang terkecil (terbesar) di antara semua titik yang mencapai nilai fungsi
keanggotaan maksimum.

Gambar 2.2 Pendukung, Teras, Pusat, dan Titik Silang dari Suatu
Himpunan Kabur

~
6. Potongan-𝛼 dari suatu himpunan kabur A , dilambangkan dengan 𝐴𝛼 ,
adalah himpunan tegas yang memuat semua elemen dari semesta dengan
~
derajat keanggotaan dalam A yang lebih besar atau sama dengan 𝛼, di
mana 𝛼 adalah suatu bilangan dalam selang tertutup [0,1], yaitu
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𝐴𝛼 = {𝑥 ∈ 𝑋|𝜇𝐴̃ (𝑥) ≥ 𝛼}.

~
Sedangkan potongan-𝛼 kuat dari himpunan kabur A adalah himpunan
tegas
𝐴𝑘𝛼 = {𝑥 ∈ 𝑋|𝜇𝐴̃ (𝑥) > 𝛼}.

~

Gambar 2.3 menyajikan potongan-𝛼 dari suatu himpunan kabur A.
1

𝛼

𝐴𝛼

0

X

potongan-𝛼
𝛼

̃
Gambar 2.3 Potongan-𝛼 dari Suatu Himpunan Kabur A

B. Operasi pada Himpunan Kabur
Dalam himpunan tegas, kita mengenal operasi uner yaitu
komplemen dan operasi-operasi biner yaitu gabungan dan irisan. Seperti
yang dijelaskan pada subbab sebelumnya, himpunan kabur merupakan
perluasan dari himpunan tegas, oleh karena itu ketiga operasi dalam
himpunan tegas tersebut juga dapat didefinisikan pada himpunan kabur.
Karena fungsi keanggotaan himpunan kabur adalah perampatan dari fungsi
karakteristik himpunan tegas, maka operasi-operasi pada himpunan kabur
dapat kita definisikan sesuai dengan operasi-operasi pada himpunan tegas.
1.

Komplemen

~
~
Komplemen dari suatu himpunan kabur A adalah himpunan kabur A
dengan fungsi keanggotaan
𝜇𝐴̃′ (𝑥) = 1 − 𝜇𝐴̃ (𝑥)
untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑋.
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2.

Gabungan

~
~
Gabungan dua buah himpunan kabur A dan B adalah himpunan kabur
~ ~
A  B dengan fungsi keanggotaan
𝜇Ã∪B̃ (𝑥) = max{𝜇𝐴̃ (𝑥), 𝜇𝐵̃ (𝑥)}
untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑋.
3.

Irisan

~
~
Irisan dua buah himpunan kabur A dan B adalah himpunan kabur
~ ~
A  B dengan fungsi keanggotaan
𝜇Ã∩B̃ (𝑥) = min{𝜇𝐴̃ (𝑥), 𝜇𝐵̃ (𝑥)}
untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑋.
Ketiga operasi yang didefinisikan di atas disebut operasi baku untuk
komplemen, gabungan, dan irisan pada himpunan kabur. Definisi operasioperasi himpunan kabur tersebut adalah perluasan dari definisi operasi yang
bersesuaian pada himpunan tegas. Kita dapat merampatkan definisi tersebut
sedemikian sehingga definisi operasi-operasi baku di atas merupakan
kejadian khususnya. Perampatan tersebut akan didefinisikan secara
aksiomatis untuk semua 𝑥, 𝑦 ∈ [0,1] seperti berikut ini (Susilo, 2018).
1.

Operasi Komplemen
Suatu pemetaan 𝑘: [0,1] → [0,1] disebut komplemen kabur jika
memenuhi aksioma-aksioma sebagai berikut:
a. 𝑘(0) = 1 dan 𝑘(1) = 0 (syarat batas)
b. Jika 𝑥 < 𝑦, maka 𝑘(𝑥) > 𝑘(𝑦) untuk (syarat taknaik)
Contoh 2.2.1:
Suatu kelas pemetaan yang merupakan komplemen kabur adalah kelas
Sugeno yang didefinisikan sebagai berikut:
𝑘𝜆 (𝑥) =

1−𝑥
1 + 𝜆𝑥

dengan parameter 𝜆 ∈ (−1, ∞). Untuk setiap nilai parameter 𝜆
diperoleh suatu komplemen kabur. Untuk 𝜆 = 0, diperoleh operasi
komplemen baku, yaitu 𝑘0 (𝑥) = 1 − 𝑥, di mana x adalah derajat
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~

keanggotaan suatu elemen dalam suatu himpunan kabur A, yaitu

 A~ ( y), dan 𝑘0 (𝑥) adalah derajat keanggotaan elemen tersebut dalam

~
~
himpunan kabur A (komplemen dari himpunan kabur A ) yaitu
 A~ ( y).
2.

Operasi Gabungan
Suatu pemetaan 𝑠: [0,1] × [0,1] → [0,1] disebut gabungan kabur
(norma-s) jika memenuhi aksioma-aksioma berikut:
a. 𝑠(0, 𝑥) = 𝑠(𝑥, 0) = 𝑥 dan 𝑠(1,1) = 1 (syarat batas)
b. 𝑠(𝑥, 𝑦) = 𝑠(𝑦, 𝑥) (syarat komutatif)
c. Jika 𝑥 ≤ 𝑥 ′ dan 𝑦 ≤ 𝑦 ′ , maka 𝑠(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑠(𝑥 ′ , 𝑦 ′ ) (syarat takturun)
d. 𝑠(𝑠(𝑥, 𝑦), 𝑧) = 𝑠(𝑥, 𝑠(𝑦, 𝑧)) (syarat asosiatif)
Contoh 2.2.2:
Contoh-contoh norma-s adalah sebagai berikut:
a. Gabungan baku

: 𝑠(𝑥, 𝑦) = max{𝑥, 𝑦}

b. Jumlah Aljabar

: 𝑠𝑗𝑎 (𝑥, 𝑦) = 𝑥 + 𝑦 − 𝑥𝑦

c. Jumlah Einstein

:
𝑠𝑗𝑒 (𝑥, 𝑦) =

d. Jumlah Drastis

:

𝑥
𝑠𝑗𝑑 (𝑥, 𝑦) = {𝑦
1
3.

𝑥+𝑦
1 + 𝑥𝑦

jika 𝑦 = 0
jika 𝑥 = 0
jika 𝑥 ≠ 0 dan 𝑦 ≠ 0

Operasi Irisan
Suatu pemetaan 𝑡: [0,1] × [0,1] → [0,1] disebut irisan kabur (norma-t)
jika memenuhi aksioma-aksioma berikut:
a. 𝑡(𝑥, 1) = 𝑠(1, 𝑥) = 𝑥 dan t(0,0) = 0 (syarat batas)
b. 𝑡(𝑥, 𝑦) = 𝑡(𝑦, 𝑥) (syarat komutatif)
c. Jika 𝑥 ≤ 𝑥 ′ dan 𝑦 ≤ 𝑦 ′ , maka 𝑡(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑡(𝑥 ′ , 𝑦 ′ ) (syarat takturun)
d. 𝑡(𝑡(𝑥, 𝑦), 𝑧) = 𝑡(𝑥, 𝑡(𝑦, 𝑧)) (syarat asosiatif)
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Contoh 2.2.3:
Contoh-contoh norma-t adalah sebagai berikut:
a. Irisan baku

: 𝑡(𝑥, 𝑦) = min{𝑥, 𝑦}

b. Darab Aljabar : 𝑡𝑑𝑎 (𝑥, 𝑦) = 𝑥𝑦
c. Darab Einstein :
𝑡𝑑𝑒 (𝑥, 𝑦) =

𝑥𝑦
2 − (𝑥 + 𝑦 − 𝑥𝑦)

d. Darab Drastis :
𝑥
𝑡𝑑𝑑 (𝑥, 𝑦) = {𝑦
0

jika 𝑦 = 1
jika 𝑥 = 1
jika 𝑥 ≠ 1 dan 𝑦 ≠ 1

C. Fungsi Keanggotaan
Fungsi keanggotaan adalah suatu fungsi yang menyatakan derajat
kesesuaian unsur-unsur dalam semesta dengan konsep yang merupakan
syarat keanggotaan himpunan kabur. Setiap himpunan kabur dapat
dinyatakan dengan suatu fungsi keanggotaan. Himpunan kabur dengan
fungsi keanggotannya dapat dinyatakan dalam beberapa cara, yaitu:
1. Cara Daftar
Cara daftar biasanya dipakai untuk semesta hingga diskret, yaitu daftar
anggota-anggota semesta bersama dengan derajat keanggotaannya,
seperti yang diberikan pada Contoh 2.1.1.
2. Cara Analitik
Cara analitik biasanya dipakai untuk semesta takhingga yang kontinu,
yaitu dengan menyatakan fungsi keanggotaan himpunan kabur yang
bersangkutan dalam bentuk suatu fungsi matematis yang dapat disajikan
dalam bentuk grafik (seperti dalam Gambar 2.1 dan Gambar 2.2).
Kebanyakan himpunan kabur berada dalam semesta himpunan
semua bilangan real ℝ dengan fungsi keanggotaan yang dinyatakan dengan
suatu fungsi matematis. Berikut ini beberapa fungsi keanggotaan yang
sering digunakan dalam menyatakan himpunan kabur:
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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
untuk 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏
𝑏−𝑎
𝑆𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐) =

𝑐−𝑥
𝑐−𝑏

untuk 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

{0

untuk 𝑥 lainnya

Contoh 2.3.1: Misalkan dalam semesta bilangan real diketahui fungsi
keanggotaan 𝑆𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎(𝑥; 40,50,60). Grafik fungsi keanggotaan
tersebut disajikan pada Gambar 2.4.

𝑥 − 40
10

60 − 𝑥
10

ℝ

Gambar 2.4 Fungsi Keanggotaan 𝑆𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎(𝑥; 40,50,60).

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. Fungsi keanggotaan tersebut dapat dinyatakan
dengan 𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) dengan aturan:
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𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) =

𝑥−𝑎
𝑏−𝑎

untuk 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

1

untuk 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

𝑑−𝑥
𝑑−𝑐

untuk 𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑

{ 0

untuk 𝑥 lainnya

Contoh 2.3.2: Misalkan dalam semesta bilangan real diketahui fungsi
keanggotaan 𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚(𝑥; 20,30,60,70). Grafik fungsi keanggotaan
tersebut disajikan pada Gambar 2.5.

𝑥 − 20
10

70 − 𝑥2
10

Gambar 2.5 Fungsi Keanggotaan 𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚(𝑥; 20,30,60,70)

D. Relasi Kabur
Dalam konsep himpunan tegas, relasi tegas (biner) R antara elemenelemen dalam himpunan X dengan elemen-elemen dalam himpunan Y
didefinisikan sebagai himpunan bagian dari darab Cartesius 𝑋 × 𝑌, yaitu
𝑅 ⊆ 𝑋 × 𝑌. Sejalan dengan definisi relasi tegas yang diuraikan di atas akan
~
didefinisikan konsep relasi kabur. Relasi kabur (biner) R antara elemenelemen dalam himpunan X dengan elemen-elemen 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 R juga disebut relasi kabur pada himpunan (semesta)
~
𝑋 × 𝑌. Jika 𝑋 = 𝑌, maka R disebut relasi kabur pada himpunan X.
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~
Contoh 2.4.1: Misalnya 𝑋 = {17, 68, 119}, 𝑌 = {34, 85, 153}, dan R
adalah relasi kabur “jauh lebih kecil” antara elemen-elemen dalam 𝑌. Maka
~
relasi R tersebut dapat disajikan sebagai berikut:
𝑅̃ = 0.1/(17,34) + 0.4/(17,85) + 0.8/(17,153) + 0.1/(68,85)
+ 0.5(68,153) + 0.2/(119,153)
Relasi kabur pada dasarnya adalah himpunan kabur sehingga
operasi-operasi (komplemen, gabungan, irisan) dan konsep-konsep lainnya
(pendukung, tinggi, potongan-𝛼, dll) pada himpunan kabur juga dapat
diterapkan pada relasi kabur.
~
Bila R adalah suatu relasi kabur pada semesta 𝑋 × 𝑌, maka invers
~
~
dari R , yang dinyatakan dengan R 1 , adalah relasi kabur pada semesta
𝑌 × 𝑋 dengan fungsi keanggotaan
𝜇𝑅̃−1 (𝑦, 𝑥) = 𝜇𝑅̃ (𝑥, 𝑦)
untuk setiap 𝑦 ∈ 𝑌 dan 𝑥 ∈ 𝑋.
Seperti pada relasi tegas, relasi kabur juga dapat dikomposisikan.
Kita dapat mendefinisikan komposisi relasi kabur sebagai berikut:
~

~

Jika R1 adalah relasi kabur pada 𝑋 × 𝑌 dan R2 adalah relasi kabur pada
~

~

𝑌 × 𝑍, maka komposisi relasi kabur R1 dan R2 , 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 relasi
komposit 𝑅̃1 ∘ 𝑅̃2 dengan fungsi keanggotaan
𝜇𝑅̃1 ∘𝑅̃2 (𝑥, 𝑧) = sup min{𝜇𝑅̃1 (𝑥, 𝑦), 𝜇𝑅̃2 (𝑦, 𝑧)}.
𝑦∈𝑌

Komposisi tersebut disebut komposisi sup-min. Jika diambil operator ”darab
aljabar” sebagai norma-t, maka diperoleh relasi komposit 𝑅̃1 ∘ 𝑅̃2 dengan
fungsi keanggotaan
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𝜇𝑅̃1∘𝑅̃2 (𝑥, 𝑧) = sup{𝜇𝑅̃1 (𝑥, 𝑦) ∙ 𝜇𝑅̃2 (𝑦, 𝑧)}.
𝑦∈𝑌

Komposisi tersebut disebut komposisi sup-darab.

E. Logika Kabur
1. Konsep Dasar Logika Kabur
Berikut akan dibahas beberapa konsep dasar yang berkaitan dengan
logika kabur.
a. Variabel Linguistik
Variabel adalah lambang atau kata yang menunjuk kepada
sesuatu yang tidak tertentu dalam semesta wacananya. Misalnya
dalam kalimat:”Mahasiswa mengerjakan tugas dengan tekun”, kata
“mahasiswa” adalah suatu variabel karena menunjuk kepada orang
yang tidak tertentu dalam semesta wacananya, yaitu himpunan
manusia. Apabila semesta wacananya adalah himpunan kata-kata
atau istilah-istilah dari bahasa sehari-hari seperti cantik, muda,
umur, maka variabelnya disebut variabel linguistik. Misalnya dalam
proposisi: “Tekanan sistolik adalah salah satu faktor yang
mempengaruhi terjadinya penyakit hipertensi”. Apabila semesta
wacananya adalah himpunan bilangan-bilangan, maka variabelnya
disebut variabel numeris.
b. Pengubah Linguistik
Pengubah linguistik adalah suatu kata yang dipergunakan
untuk mengubah suatu kata/istilah menjadi kata/istilah yang baru
dengan makna yang baru pula. Pengubah linguistik yang sering
dipakai adalah “sangat” dan “agak”.

~
Jika suatu istilah A dikaitkan dengan himpunan kabur A
dalam semesta X, maka istilah ”sangat A” dikaitkan dengan

~
~
himpunan kabur konsentrasi dari A, dengan lambang 𝐾𝑜𝑛( A ) dan
fungsi keanggotaan
𝜇𝐾𝑜𝑛(𝐴̃) (𝑥) = (𝜇𝐴̃ (𝑥))2
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untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑋, sedangkan istilah “agak A” dikaitkan dengan

~
~
himpunan kabur dilasi dari A, dengan lambang 𝐷𝑖𝑙( A ) dan fungsi
keanggotaan
𝜇𝐷𝑖𝑙(𝐴̃) (𝑥) = (𝜇𝐴̃ (𝑥))1/2
untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑋.
Contoh 2.5.1: Misalkan 𝑋 = {5,10,15,20,25} dan istilah “dekat
~
dengan 25” dikaitkan dengan himpunan kabur A yaitu
𝐴̃ = 0.20⁄5 + 0.40⁄10 + 0.60⁄15 + 0.80⁄20 + 1 ∕ 25.
Maka istilah berikut:
“sangat dekat dengan 25” dikaitkan dengan himpunan kabur
𝐾𝑜𝑛(𝐴̃) = 0.04⁄5 + 0.16⁄10 + 0.36⁄15 + 0.64⁄20 + 1.00 ∕ 25

“sangat dekat sekali dengan 25” dikaitkan dengan himpunan kabur
𝐾𝑜𝑛 (𝐾𝑜𝑛(𝐴̃)) = 0.0016⁄5 + 0.0256⁄10 + 0.1296⁄15 + 0.4096⁄20
+1.00 ∕ 25

“agak dekat dengan 25” dikaitkan dengan himpunan kabur
𝐷𝑖𝑙(𝐴̃) = 0.45⁄5 + 0.63/10 + 0.78⁄15 + 0.89⁄20 + 1.00 ∕ 25

“tidak sangat dekat dengan 25” dikaitkan dengan himpunan kabur
(𝐾𝑜𝑛(𝐴̃)) ′ = 0.96⁄5 + 0.84⁄10 + 0.64⁄15 + 0.36⁄20 + 0/25

2. Proposisi Kabur
Proposisi kabur adalah kalimat yang memuat predikat kabur, yaitu
predikat yang dapat direpresentasikan dengan suatu himpunan kabur.
Proposisi kabur yang mempunyai nilai kebenaran tertentu disebut
pernyataan kabur. Nilai kebenaran dari suatu pernyataan kabur disajikan
dengan suatu bilangan real dalam selang [0,1]. Nilai kebenaran itu
disebut derajat kebenaran dari pernyataan kabur itu.
Bentuk umum dari suatu proposisi kabur adalah
𝑥 adalah 𝐴
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di mana x adalah suatu variabel linguistik dan predikat A adalah suatu
~
nilai linguistik dari x. Bila A adalah himpunan kabur yang dikaitkan
dengan nilai linguistik 𝐴 dan 𝑥0 adalah suatu elemen tertentu dalam
~
semesta X dari himpunan kabur A , maka 𝑥0 mempunyai derajat
~
keanggotaan 𝜇𝐴̃ (𝑥0 ) dalam himpunan kabur A .
Bentuk umum dari suatu pernyataan kabur adalah
𝑥0 adalah 𝐴
di mana derajat keanggotaan dari pernyataan kabur tersebut didefinisikan
~

sama dengan derajat keanggotaan 𝑥0 dalam himpunan kabur A, yaitu
𝜇𝐴̃ (𝑥0 ).
Misalkan jika proposisi kabur “x adalah A” dilambangkan dengan
𝑝(𝑥), pernyataan kabur “𝑥0 adalah 𝐴” dengan 𝑝(𝑥0 ), dan derajat
kebenaran dari 𝑝(𝑥0 ) dengan 𝜏(𝑝(𝑥0 )), maka
𝜏(𝑝(𝑥0 )) = 𝜇𝐴̃ (𝑥0 ).
Dalam logika tegas, kita dapat membentuk proposisi tegas majemuk.
Logika kabur merupakan perluasan dari logika tegas, sehingga kita juga
dapat membentuk proposisi kabur majemuk dari proposisi-proposisi
kabur tunggal dengan menggunakan operator-operator logika. Suatu
contoh proposisi kabur majemuk adalah “Gadis itu cantik dan rajin”.
Secara umum terdapat empat macam proposisi kabur majemuk dengan
menggunakan operator logika biner, yaitu:
a. Konjungsi kabur: x adalah A dan y adalah B
b. Disjungsi kabur : x adalah A atau y adalah B
c. Implikasi kabur : Bila x adalah A, maka y adalah B
d. Ekivalensi kabur: x adalah A bila dan hanya bila y adalah B
Dalam proposisi kabur majemuk tersebut, variabel-variabel linguistik
dalam proposisi-proposisi tunggal penyusunnya tidak harus dalam
semesta numeris yang sama.
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Jika x adalah variabel linguistik dengan semesta numeris X dan y
adalah variabel linguistik dengan semesta numeris Y, maka konjungsi
kabur berbentuk:
𝑥 adalah 𝐴 dan 𝑦 adalah 𝐵
~
di mana A dikaitkan dengan himpunan kabur A dalam X, dan B dikaitkan
~
dengan himpunan kabur B dalam Y, dapat dipandang sebagai suatu relasi
kabur ∧ dalam 𝑋 × 𝑌 dengan fungsi keanggotaan
𝜇∧ (𝑥, 𝑦) = 𝑡(𝜇𝐴̃ (𝑥), 𝜇𝐵̃ (𝑦))
dengan t adalah suatu norma-t. Sedangkan disjungsi kabur berbentuk:
𝑥 adalah 𝐴 atau 𝑦 adalah 𝐵
dapat dipandang sebagai suatu relasi kabur ∨ dalam 𝑋 × 𝑌 dengan fungsi
keanggotaan
𝜇∨ (𝑥, 𝑦) = 𝑠(𝜇𝐴̃ (𝑥), 𝜇𝐵̃ (𝑦))
dengan s adalah suatu norma-s.

3. Implikasi Kabur
Bentuk umum suatu implikasi kabur adalah
Bila x adalah A, maka y adalah B
di mana A dan B adalah predikat-predikat kabur yang dikaitkan dengan
~
~
himpunan-himpunan kabur A dan B dalam semesta X dan Y berturutturut. Implikasi kabur dapat dipandang sebagai suatu relasi kabur dalam
𝑋 × 𝑌 yang dilambangkan dengan →.
Dalam logika tegas, implikasi tegas 𝑝 ⟹ 𝑞 ekivalen dengan
¬𝑝 ∨ 𝑞. Berdasarkan ekivalensi tersebut, implikasi kabur dapat
diinterpretasikan sebagai relasi kabur → dalam 𝑋 × 𝑌 dengan fungsi
keanggotaan
𝜇→ (𝑥, 𝑦) = 𝑠(𝑘(𝜇𝐴̃ (𝑥)), 𝜇𝐵̃ (𝑦))
di mana s adalah suatu norma-s dan k adalah suatu komplemen kabur.
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Implikasi dalam logika tegas 𝑝 ⟹ 𝑞 juga ekivalen dengan
(𝑝 ∧ 𝑞) ∨ ¬𝑝, sehingga implikasi kabur juga dapat diinterpretasikan
sebagai relasi kabur → dalam 𝑋 × 𝑌 dengan fungsi keanggotaan
𝜇→ (𝑥, 𝑦) = 𝑠(𝑡(𝜇𝐴̃ (𝑥), 𝜇𝐵̃ (𝑦)), 𝑘(𝜇𝐴̃ (𝑥)))
di mana s adalah suatu norma-s, t adalah suatu norma-t, dan k adalah
suatu komplemen kabur. Bila sebagai norma-s, norma-t, dan
komplemen kabur diambil operasi-operasi gabungan, irisan, dan
komplemen baku, maka diperoleh
𝜇𝑧 (𝑥, 𝑦) = max(min(𝜇𝐴̃ (𝑥), 𝜇𝐵̃ (𝑦)),1 − 𝜇𝐴̃ (𝑥))
yang sering disebut implikasi Zadeh.
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, yaitu
𝜇→ (𝑥, 𝑦) = 𝑡(𝜇𝐴̃ (𝑥)), 𝜇𝐵̃ (𝑦))
yang 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 2.5.2: Misalkan diketahui semesta 𝑋 = {1,2,3,4,5} dan
𝑌 = {10,20,30}, dan impilkasi kabur
Jika x banyak, maka y cepat
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di mana predikat “banyak” dan “cepat” berturut-turut dikaitkan dengan
~
himpunan kabur A = 0.2/1 + 0.4⁄2 + 0.6⁄3 + 0.8⁄4 + 1⁄5
dan
𝐵̃ = 0.2/10 + 0.4⁄20 + 0.6⁄30. Jika digunakan implikasi Mamdani,
maka diperoleh:
→𝑚𝑚 = 0.2/(1,10) + 0.2/(1,20) + 0.2/(1,30) + 0.2⁄(2,10)
+ 0.4⁄(2,20) + 0.4⁄(2,30) + 0.2⁄(3,10) + 0.4⁄(3,20)
+ 0.6⁄(3,30) + 0.2⁄(4,10) + 0.4⁄(4,20) + 0.6⁄(4,30)
+0.2⁄(5,10) + 0.4⁄(5,20) + 0.6⁄(5,30)
atau
→𝑚𝑑 = 0.04/(1,10) + 0.08/(1,20) + 0.12/(1,30) + 0.08⁄(2,10)
+ 0.16⁄(2,20) + 0.24⁄(2,30) + 0.12⁄(3,10) + 0.24⁄(3,20)
+ 0.36⁄(3,30) + 0.16⁄(4,10) + 0.32⁄(4,20) + 0.48⁄(4,30)
+0.2⁄(5,10) + 0.4⁄(5,20) + 0.6⁄(5,30)

4. Penalaran Kabur
Penalaran kabur (fuzzy reasoning) atau yang sering disebut
penalaran hampiran (approximate reasoning) adalah suatu cara
penarikan kesimpulan berdasarkan seperangkat implikasi kabur dan
suatu fakta yang diketahui (premis). Salah satu aturan penalaran tegas
(penarikan kesimpulan) yang sering digunakan adalah modus ponens,
yang didasarkan pada tautologi:
((𝑝 ⇒ 𝑞) ∧ 𝑝) ⇒ 𝑞.
Berikut ini contoh penalaran tegas:
Premis 1

: Bila Okta sakit, maka ia minum obat

Premis 2

: Okta sakit

Kesimpulan: Okta minum obat
Penalaran tegas ini dapat dirampatkan menjadi penalaran kabur dengan
premis dan kesimpulannya adalah proposisi-proposisi kabur.
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Berikut ini contoh penalaran kabur:
Premis 1

: Bila pakaian yang dicuci dalam mesin cuci kotor, maka
air yang diperlukan banyak

Premis 2

: Pakaian sangat kotor

Kesimpulan: Air yang diperlukan sangat banyak
Penalaran tersebut dapat dirumuskan secara umum dengan skema
sebagai berikut:
Premis 1 (kaidah) : Bila x adalah A, maka y adalah B
Premis 2 (fakta)

: x adalah A

Kesimpulan

: y adalah B 

Penalaran kabur dengan skema seperti di atas disebut modus ponens
rampat (generalized modus ponens) yang diterapkan dengan aturan
sebagai berikut:
Premis 1

: Bila x adalah A, maka y adalah B (yang merupakan relasi/
implikasi kabur → di 𝑋 × 𝑌)

Premis 2

:x

adalah A′ (yang dapat direpresentasikan dengan

himpunan kabur 𝐴̃′ dalam X)

B  (yang diperoleh dengan menentukan
~ ~
himpunan kabur B   A  → dalam Y dengan fungsi

Kesimpulan: y adalah

keanggotaan
𝜇𝐵̃′ (𝑦) = sup 𝑡(𝜇𝐴̃′ (𝑥), 𝜇→ (𝑥, 𝑦))
di mana t adalah suatu norma-t).
Kaidah untuk menarik kesimpulan dalam penalaran kabur itu disebut
kaidah inferensi komposisional.
Bila predikat kabur 𝐴′ dikaitkan dengan himpunan kabur 𝐴̃′, untuk
norma-t kita ambil operasi baku “min”, dan untuk implikasi kabur kita
pakai implikasi Mamdani ⟶𝑚𝑚 ,

maka kesimpulan “y adalah 𝐵 ′ ” di

atas kita peroleh dengan menentukan himpunan kabur 𝐵̃ ′ dengan fungsi
keanggotaan
𝜇𝐵̃′ (𝑦) = sup min(𝜇𝐴̃′ (𝑥), min(𝜇𝐴̃ (𝑥) , 𝜇𝐵̃ (𝑦)))
𝑥∈𝑋
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= 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{𝜇𝐴̃′∩𝐴̃ (𝑥)|𝑥 ∈ 𝑋} yang
𝑥∈𝑋

menyatakan derajat keserasian (degree of compatibility) antara predikat
A′ dengan A. Himpunan kabur 𝐵̃ ′ dapat diperoleh dengan menentukan
terlebih dahulu derajat keserasian 𝑤, yaitu supremum dari irisan
~
~
himpunan kabur A dan A , kemudian 𝐵̃ ′ diperoleh sebagai irisan 𝑤
dengan himpunan kabur 𝐵̃.
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. Skema umum dari modus ponens rampat multikondisional
adalah 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

⋮
Premis m

⋮

⋮

: Bila 𝑥1 adalah 𝐴𝑚1 dan ⋯ dan 𝑥𝑛 adalah 𝐴𝑚𝑛 , maka
𝑦 adalah 𝐵𝑚

Fakta

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

Kesimpulan: y adalah adalah 𝐵′
di mana 𝐴𝑖𝑗 dan 𝐴𝑗′ adalah predikat kabur yang dikaitkan dengan

~
~
himpunan kabur A 𝑖𝑗 dan Aj dalam semesta X, dan 𝐵𝑖 adalah predikat
kabur yang dikaitkan dengan himpunan kabur 𝐵̃𝑖 dalam semesta Y
(𝑖 = 1, ⋯ , 𝑚; 𝑗 = 1, ⋯ , 𝑛). Masing-masing premis tersebut dapat
dipandang sebagai suatu relasi kabur 𝑅̃𝑖 (𝑖 = 1, ⋯ , 𝑚) dalam
𝑋1 × ⋯ × 𝑋𝑛 × 𝑌

dan

faktanya

sebagai

himpunan

kabur
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~
~
~
A = A1 × ⋯ × An dalam 𝑋1 × ⋯ × 𝑋𝑛 . Premis-premis 𝑅̃𝑖 tersebut
biasanya diperlakukan secara disjungtif, sehingga semua premis itu
dapat digabung menjadi satu premis 𝑅̃ , yaitu
𝑚

𝑅̃ = ⋃ 𝑅̃𝑖 .
𝑖=1

Oleh karena itu, kesimpulan “y adalah 𝐵′ “dapat diperoleh dengan
kaidah inferensi komposisional untuk menentukan himpunan kabur
𝐵̃ ′ = 𝐴̃′ ∘ 𝑅̃ dalam semesta Y dengan fungsi keanggotaan (dengan
mengambil operasi baku “min” untuk norma-t dan “max” untuk
gabungan kabur).
𝜇𝐵̃′ (𝑦) = 𝜇𝐴̃′ ∘𝑅̃ (𝑦)
=

sup
(𝑥1 ,⋯,𝑥𝑛 )∈𝑋1 ×⋯×𝑋𝑛

min(𝜇𝐴̃′ (𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 ), 𝜇𝑅̃′ (𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 , 𝑦))

= sup min (𝜇𝐴̃′ (𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 ), max (𝜇𝑅̃𝑖 (𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 , 𝑦)))
𝑖∈{1,⋯,𝑚}

𝑥𝑗 ∈𝑋𝑗

= sup max min(𝜇𝐴̃′ (𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 ), 𝜇𝑅̃𝑖 (𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 , 𝑦))
𝑥𝑗 ∈𝑋𝑗 𝑖∈{1,⋯,𝑚}

=
=

max sup min(𝜇𝐴̃′ (𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 ), 𝜇𝑅̃𝑖 (𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 , 𝑦))

𝑖∈{1,⋯,𝑚}𝑥 ∈𝑋
𝑗
𝑗

max (𝐴̃′ ∘ 𝑅̃𝑖 )

𝑖∈{1,⋯,𝑚}

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



B

A

R

(
A

R
)

untuk setiap 𝑦 ∈ 𝑌. Jadi
 i 
 Bi , di mana
i
i 1

i 1

i 1

𝐵̃𝑖′ = 𝐴̃′ ∘ 𝑅̃ 𝑖 .
Jika untuk impilkasi kabur tersebut diambil implikasi Mamdani
→𝑚𝑚 , maka fungsi keanggotaannya adalah
𝜇𝑅̃𝑖 (𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 , 𝑦) = min{𝜇𝐴̃

̃

𝑖1 ×⋯×𝐴𝑖𝑛

sehingga fungsi keanggotaan 𝐵̃ ′ adalah
𝜇𝐵̃′ (𝑦) = 𝜇⋃𝑚
̃′ ̃ (𝑦)
𝑖=1 𝐴 ∘𝑅𝑖

(𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 ), 𝜇𝐵̃𝑖 (𝑦)},
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= max sup min (𝜇𝐴̃′

̃′
𝑖1 ×⋯×𝐴𝑖𝑛

𝑖∈{1,⋯,𝑚}𝑥 ∈𝑋
𝑗
𝑗

=
=
=

(𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 ), min( 𝜇𝐴̃

̃

𝑖1 ×⋯×𝐴𝑖𝑛

(𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 ), 𝜇𝐵̃𝑖 (𝑦)))

max sup min ( min (𝜇𝐴̃′ (𝑥𝑗 )), ( min 𝜇𝐴̃𝑖𝑗 (𝑥𝑗 )), 𝜇𝐵̃𝑖 (𝑦))
𝑗∈{1,⋯,𝑛}

𝑖∈{1,⋯,𝑚}𝑥𝑗 ∈𝑋𝑗

max min ( min

sup

𝑗∈{1,⋯,𝑛}

𝑗

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

𝑗∈{1,⋯,𝑛}𝑥𝑗 ∈𝑋𝑗 𝑗∈{1,⋯,𝑛}

𝑖∈{1,⋯,𝑚}

𝑗

max min{𝑤𝑖 , 𝜇𝐵̃𝑖 (𝑦)}

𝑖∈{1,⋯,𝑚}

di mana 𝑤𝑖 = min 𝑤𝑖𝑗 , dan 𝑤𝑖𝑗 = sup min (𝜇𝐴̃′𝑗 (𝑥𝑗 ), 𝜇𝐴̃𝑖𝑗 (𝑥𝑗 )),
𝑗∈{1,⋯,𝑛}

𝑥𝑗 ∈𝑋𝑗 𝑗∈{1,⋯,𝑛}

𝑖 = 1, ⋯ , 𝑚.
Dalam hal ini, 𝑤𝑖𝑗 = sup {𝜇𝐴̃′𝑗∩𝐴̃𝑖𝑗 (𝑥𝑗 )|𝑥𝑗 ∈ 𝑋𝑗 } merupakan derajat
keserasian (degree of compatibility) antara fakta 𝐴̃𝑗′ yang diberikan
dengan anteseden 𝐴̃𝑖𝑗 dari premis/kaidah 𝑅̃𝑖 , sedangkan 𝑤𝑖 yang
merupakan minimum dari semua 𝑤𝑖𝑗 untuk 𝑗 = 1, ⋯ , 𝑛 seringkali
disebut daya sulut (firing strength) yang menyatakan sejauh mana
anteseden dari kaidah 𝑅̃𝑖 dipenuhi oleh fakta 𝐴̃′ yang diberikan dan
menyulut konsekuen dari kaidah tersebut.
Dengan demikian terdapat empat langkah yang digunakan dalam
menentukan kesimpulan 𝐵̃ ′ , yaitu sebagai berikut:
Langkah 1 : Menentukan derajat keserasian 𝑤𝑖𝑗 untuk setiap 𝑖 = 1, ⋯ , 𝑚
dan 𝑗 = 1, ⋯ , 𝑛, yaitu supremum dari 𝜇 𝐴̃′𝑗∩𝐴̃𝑖𝑗 (𝑥𝑗 ) untuk
semua 𝑥𝑗 ∈ 𝑋𝑗 .
Langkah 2 : Menentukan daya sulut 𝑤𝑖 sebagai minimum dari semua
derajat keserasian 𝑤𝑖𝑗 (𝑗 = 1, ⋯ , 𝑛) untuk setiap i.
Langkah 3 : Menentukan irisan 𝑤𝑖 dengan 𝐵̃𝑖 .
Langkah 4 : Menggabungkan semua irisan tersebut untuk memperoleh
𝐵̃𝑖′ .
F. Sistem Inferensi Kabur
Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan beberapa alat yang
memudahkan kita melakukan pekerjaan seperti oven gelombang mikro,
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mesin cuci pakaian, penanak nasi, alat penghisap debu, dan lain sebagainya.
Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa alat-alat tersebut bekerja atas
dasar logika kabur. Salah satu aplikasi logika kabur yang telah berkembang
sangat luas adalah dalam sistem inferensi kabur. Sistem inferensi kabur
adalah sistem komputasi yang bekerja atas dasar penalaran kabur, misalnya
sistem kendali otomatis, sistem klasifikasi data, sistem pakar, sistem
pengenalan pola, dan sebagainya.
Tugas akhir ini akan membahas aplikasi logika kabur dalam sistem
kendali otomatis yang sering disebut sistem kendali kabur. Sistem kendali
ini berfungsi untuk mengendalikan proses tertentu dengan menggunakan
aturan inferensi berdasarkan logika kabur. Sistem kendali kabur terdiri dari
empat unit, yaitu:
1.

Unit pengaburan (fuzzification unit)

2.

Unit penalaran logika kabur (fuzzy logic reasoning unit)

3.

Unit basis pengetahuan (knowledge base unit), yang terdiri dari dua
bagian:
a. Basis data (data base), yang memuat fungsi-fungsi keanggotaan
dari himpunan-himpunan kabur yang terkait dengan nilai dari
variabel-variabel linguistik yang dipakai.
b. Basis kaidah (rule base), yang memuat kaidah-kaidah berupa
implikasi kabur.

4.

Unit penegasan (defuzzification unit).

Cara kerja sistem kendali kabur adalah sebagai berikut:
1. Pertama-tama sistem kendali kabur mengukur nilai-nilai tegas dari
semua variabel masukan yang terkait dalam proses yang akan
dikendalikan.
2. Unit pengaburan mengonversikan nilai-nilai tersebut ke nilai kabur yang
sesuai.
3. Unit penalaran memproses hasil pengukuran yang telah dikaburkan
tersebut dengan menggunakam unit basis pengetahuan untuk
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menghasilkan

himpunan

(himpunan-himpunan)

kabur

sebagai

keluarannya.
4. Unit penegasan menerjemahkan himpunan (himpunan-himpunan) kabur
keluaran itu ke dalam nilai (nilai-nilai) yang tegas.
5. Nilai tegas tersebut kemudian direalisasikan dalam bentuk suatu
tindakan yang dilaksanakan dalam proses pengendalian itu.
Langkah-langkah tersebut disajikan secara skematis dalam Gambar 2.6.

Gambar 2.6 Struktur Dasar Suatu Sistem Kendali Kabur

Empat unit dalam sistem kendali kabur tersebut akan dijelaskan sebagai
berikut:
1. Unit Pengaburan
Masukan awal yang diberikan dalam sistem berupa nilai-nilai tegas.
Karena sistem kendali logika kabur bekerja dengan kaidah dan masukan
kabur, maka masukan tegas tersebut harus diubah menjadi masukan
kabur.
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Dalam proses pengubahan masukan tegas menjadi masukan kabur
digunakan fungsi pengaburan (fuzzification function), yaitu pemetaan
𝑓: ℝ ⟶ 𝐾, di mana K adalah suatu kelas himpunan kabur dalam semesta
ℝ.
Dalam menentukan fungsi pengaburan dipakai beberapa kriteria,
yaitu:
a. Fungsi pengaburan diharapkan mengubah suatu nilai tegas,
~
misalnya 𝑎 ∈ ℝ, ke suatu himpunan kabur A dengan 𝜇𝐴̃ (𝑎) = 1,
atau sekurang-kurangnya 𝑎 mempunyai derajat keanggotaan yang
tinggi.
b. Bila nilai masukannya cacat karena derau, diharapkan fungsi
pengaburan dapat menekan sejauh mungkin derau itu.
c. Fungsi pengaburan diharapkan membantu menyederhanakan
komputasi yang harus dilakukan oleh sistem tersebut dalam proses
inferensinya.
Salah satu contoh fungsi pengaburan adalah Fungsi Pengaburan
~
Segitiga yang memetakan nilai a ∈ ℝ ke himpunan kabur A dengan
fungsi keanggotaan berbentuk segitiga samakaki, yaitu
𝜇𝐴̃ (𝑥) = 𝑆𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎(𝑥; 𝑎 − 𝜎, 𝑎, 𝑎 + 𝜎)
di mana 𝜎 adalah suatu parameter berupa bilangan positif yang
menentukan lebarnya pendukung dari himpunan kabur tersebut.

Gambar 2.7 Fungsi Pengaburan Segitiga untuk 𝑥 = 𝑎
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Fungsi pengaburan segitiga dapat menekan derau, dan akan menyederhanakan komputasi apabila himpunan-himpunan kabur yang terkait
dalam anteseden implikasi-implikasi kabur (kaidah-kaidah) dalam
sistem itu juga mempunyai fungsi keanggotaan segitiga.

2. Unit Basis Pengetahuan
Unit basis pengetahuan dari suatu kendali kabur terdiri dari basis data
dan basis kaidah.
a. Basis Data
Basis data adalah himpunan fungsi-fungsi keanggotaan dari
himpunan-himpunan kabur yang terkait dengan nilai-nilai linguistik
dari variabel-variabel yang terlibat dalam sistem kendali kabur.
Contoh 2.6.1 : Misalnya dalam suatu sistem kendali kabur, variabel
x dengan semesta selang tertutup [-a,a] mempunyai 5 nilai linguistik
sebagai berikut:
1) Gemuk, yang dikaitkan dengan himpunan kabur 𝐺̃ +
2) Agak gemuk, yang dikaitkan dengan himpunan kabur 𝐺̃ −
3) Sedang, yang dikaitkan dengan himpunan kabur 𝑆̃
̃+
4) Agak kurus, yang dikaitkan dengan himpunan kabur 𝐾
̃−
5) Kurus, yang dikaitkan dengan himpunan kabur 𝐾
Misalnya fungsi keanggotaan dari himpunan-himpunan kabur
tersebut berbentuk segitiga, maka basis data dalam sistem kendali
kabur dapat digambarkan sebagai berikut:
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̃−

𝐾

̃+

𝐾

𝑆̃

𝑂̃

𝐺̃ −

𝐺̃ +

Gambar 2.8 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 kendali kabur. Jika sistem
tersebut mempunyai m buah kaidah dengan (n + 1) variabel, maka
bentuk umum kaidah ke-i (𝑖 = 1, ⋯ , 𝑚) adalah sebagai berikut:
Bila 𝑥𝑖 adalah 𝐴𝑖1 dan ⋯ dan ⋯ 𝑥𝑛 adalah 𝐴𝑖𝑛 , maka y adalah 𝐵𝑖
di mana 𝑥𝑗 adalah variabel linguistik dengan semesta numeris 𝑋𝑗
(𝑗 = 1, ⋯ , 𝑛).
Beberapa kriteria yang diharapkan dapat dipenuhi oleh suatu basis
kaidah adalah 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 perkataan lain, untuk setiap nilai masukan
terdapat sekurang-kurangnya satu kaidah yang “tersulut”.
2) Konsisten, yaitu tidak terdapat kaidah-kaidah yang mempunyai
anteseden yang sama tetapi konsekuennya berbeda.
3) Kontinu, yaitu tidak terdapat kaidah-kaidah dengan himpunanhimpunan kabur yang terkait dalam anteseden beririsan, tetapi
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himpunan-himpunan kabur yang terkait dalam konsekuennya
saling asing.
Contoh 2.6.2 : 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 berturut-turut [-a,a], [-b,b], dan [-c,c], dan dengan lima nilai
linguistik seperti pada Contoh 2.6.1, maka basis kaidah dari sistem
kendali kabur ini terdiri dari 25 kaidah, yang secara lengkap dapat
disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

y

z
𝐺̃ −

𝐺̃ +
𝐺̃ +

̃+
𝐾

̃−
𝐾

𝐺̃ +

𝐺̃ −

~
S

~
S

𝐺̃ −

~
S

̃+
𝐾

̃+
𝐾
̃−
𝐾

~
S

̃+
𝐾

̃−
𝐾

𝐺̃ −
x

~
S

Misalnya salah satu kaidahnya berbunyi:
Bila x gemuk dan y adalah agak kurus , maka z sedang
seperti yang terlihat pada baris pertama kolom keempat dari matriks
di atas.

3. Unit Penalaran Kabur
Masukan kabur hasil pengolahan unit pengaburan diterima oleh unit
penalaran untuk disimpukan berdasarkan kaidah-kaidah yang tersedia
dalam basis pengetahuan. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan
dengan menggunakan aturan modus ponens rampat multikondisional
dengan skema umum seperti yang sudah diuraikan pada Bab II dalam
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Subbab E. Keluaran yang dihasilkan oleh unit penalaran kabur berupa
suatu himpunan kabur.

4. Unit Penegasan
Kesimpulan/keluaran dari sistem kendali kabur adalah suatu
himpunan kabur. Padahal sistem kendali kabur hanya dapat
mengeksekusikan nilai yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan suatu
mekanisme untuk mengubah keluaran yang berupa nilai kabur menjadi
nilai yang tegas. Hal tersebut merupakan peranan dari unit penegasan
yang memuat fungsi-fungsi penegasan dalam sistem tersebut. 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 ini menentukan
tindakan pengendalian yang harus dilakukan oleh sistem tersebut.
Dalam menentukan fungsi penegasan terdapat beberapa kriteria, yaitu:
~
a. Masuk akal, artinya secara intuitif bilangan tegas 𝑡( A ) dapat
~

diterima sebagai bilangan yang mewakili himpunan kabur A,

~
misalnya 𝑡( A ) mempunyai derajat keanggotaan yang tinggi dalam

~

dalam himpunan kabur A.
b. Kemudahan komputasi, yaitu diharapkan fungsi penegasan cukup
mudah

dan

sederhana

dalam

proses

komputasinya

untuk

menghasilkan keluaran yang berupa bilangan yang tegas.
~
c. Kontinu, artinya perubahan kecil pada A tidak akan mengakibatkan
~
perubahan besar pada 𝑡( A ).
Salah satu fungsi penegasan yang paling sering digunakan dalam sistem
kendali kabur adalah Rerata Pusat (Center Average), karena fungsi
penegasan ini memenuhi ketiga kriteria yang telah disebutkan di atas.
~
Jika himpunan kabur A dalam semesta ℝ merupakan gabungan dari m

~
~ m ~
buah himpunan kabur, yaitu A   Ai maka himpunan kabur A diubah
i 1
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~
menjadi bilangan tegas 𝑡( A ) yang merupakan rerata terbobot dari pusatpusat m buah himpunan kabur tersebut, dengan tinggi masing-masing
himpunan kabur tersebut sebagai bobotnya. Jadi
𝑡(𝐴̃) =

∑𝑚
𝑖=1 𝑏𝑖 𝑥𝑖
∑𝑚
𝑖=1 𝑏𝑖
~

~

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

G. Metode Takagi-Sugeno-Kang
Sistem kendali kabur memiliki banyak variasi. Salah satu variasi
dari sistem kendali kabur dikembangkan oleh Takagi, Sugeno, dan Kang.
Ciri khas sistem kendali kabur yang mereka kembangkan adalah
menggunakan fungsi linear atau fungsi konstan pada bagian konsekuen dari
implikasi-implikasi kabur yang merupakan kaidah-kaidah dalam sistem
kendali tersebut. Bentuk umum kaidah ke-i adalah sebagai berikut (Susilo,
2018):
Bila 𝑥1 adalah 𝐴𝑖1 dan ⋯ dan 𝑥𝑛 adalah 𝐴𝑖𝑛 ,
maka 𝑦𝑖 = 𝑐𝑖0 + 𝑐𝑖1 𝑥1 + ⋯ + 𝑐𝑖𝑛 𝑥𝑛
di mana 𝑐𝑖𝑗 adalah koefisien real untuk 𝑖 = 1, ⋯ , 𝑚 (dengan m adalah
banyaknya kaidah dalam sistem tersebut) dan 𝑗 = 0, 1, ⋯ , 𝑛 (dengan 𝑛 + 1
adalah banyaknya koefisien real pada fungsi linear yang digunakan). Setiap
masukan 𝑥 = (𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 ) akan menghasilkan daya sulut 𝑤𝑖 dan keluaran
tegas 𝑦𝑖 untuk kaidah ke-i. Kesimpulan akhir y diperoleh dengan
menghitung rerata terbobot dari semua keluaran 𝑦𝑖 tersebut dengan bobot
daya sulutnya, yaitu:
∑𝑚
𝑖=1 𝑤𝑖 𝑦𝑖
𝑦= 𝑚
∑𝑖=1 𝑤𝑖
di mana 𝑤𝑖 adalah daya sulut untuk kaidah ke-i. Sistem kendali kabur ini
seringkali disebut sitem kendali kabur model Takagi-Sugeno-Kang (atau
sistem kendali kabur model TSK). Model ini dapat menekan banyaknya
kaidah yang diperlukan untuk mengatur inferensinya (terutama dalam
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sistem dengan banyak variabel masukan), dan mempermudah komputasi
karena keluarannya berupa nilai tegas sehingga tidak memerlukan fungsi
penegasan.
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BAB III
PENYAKIT HIPERTENSI

A. Definisi Penyakit Hipertensi
Tekanan darah adalah tekanan yang terjadi pada pembuluh darah
ketika darah dipompa oleh jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh
(Beevers, 2002). Darah mengambil oksigen dari dalam paru-paru. Darah
yang mengandung oksigen ini memasuki jantung dan kemudian
dipompakan ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah yang disebut
arteri. Keadaan jantung yang sedang memompa darah ke seluruh tubuh
disebut kontraksi jantung. Tekanan darah arteri adalah tekanan di dinding
arteri (Suhadi et al., 2016) rata-rata selama jantung berkontraksi. Ada dua
jenis tekanan darah arteri, yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah
diastolik. Tekanan darah sistolik (TS) adalah besar tekanan darah di dalam
arteri ketika jantung berkontraksi dan melepaskan darah ke dalam aorta
(arteri terbesar). Tekanan darah diastolik (TD) adalah besarnya tekanan
darah yang menunjukkan seberapa banyak tekanan yang tersisa di dalam
arteri seseorang di antara detak-detak jantung ketika jantung sedang
mengendur dan terisi darah. Saat jantung sedang bekerja, dua pertiga dari
waktu tersebut merupakan keadaan diastolik dan sepertiganya merupakan
keadaan sistolik. Rata-rata tekanan darah arteri (RTA) dapat dihitung
dengan menggunakan persamaan berikut (Alldredge et al., 2013):
1

2

RTA = (TS × 3) + (TD × 3).
Besarnya tekanan darah diketahui melalui pengukuran tekanan di
dalam arteri. Alat pengukuran tekanan darah dalam tubuh manusia disebut
sphygmomanometer. Besarnya tekanan darah dinyatakan dalam satuan
millimeter merkuri (mmHg). Dua macam angka berperan dalam pembacaan
hasil pengukuran tekanan darah. Angka yang pertama menyatakan tekanan
sistolik dan angka yang kedua tekanan diastolik. Otot jantung harus benarbenar rileks sebelum dapat berkontraksi kembali. Selama ini, tekanan darah
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dalam tubuh manusia akan menurun. Kedua angka tersebut ditulis sebagai
suatu pasangan terurut yang dipisahkan dengan tanda garis miring di mana
tekanan sistolik berada di atas atau di kiri dan tekanan diastolik berada di
bawah atau di kanan. Tekanan darah yang ideal atau normal adalah sekitar
120/80 mmHg. Apabila sistem dalam tubuh yang mengatur tekanan darah
tidak bekerja secara semestinya, akan muncul tekanan yang terlalu besar di
dalam arteri. Meningkatnya tekanan secara terus-menerus di dalam arteri
inilah yang disebut tekanan darah tinggi atau yang kita kenal dengan istilah
hipertensi. Sebaliknya, apabila tekanan di dalam darah secara terus-menerus
menurun, akan menyebabkan terjadinya tekanan darah rendah atau
hipotensi.
Hipertensi bukan berarti ketegangan saraf, sebagaimana yang
seringkali disangka orang-orang. Pada kenyataannya, meskipun seseorang
yang terkena penyakit hipertensi telah mencoba tenang dan rileks, tetapi
masih saja mengidap penyakit tersebut.
Malangnya, banyak orang mengira bahwa mempunyai tekanan
darah yang tinggi bukan merupakan masalah yang besar. Namun fakta
mengatakan bahwa, penyakit hipertensi adalah salah satu penyebab utama
terjadinya cacat fisik, kematian akibat stroke, serangan jantung, kegagalan
fungsi jantung dan gagal ginjal. Penyakit hipertensi seringkali tidak
mendapatkan perhatian yang serius dari orang-orang. Bahkan hampir
sepertiga orang yang terkena penyakit hipertensi tidak mengetahui bahwa
mereka mengidap penyakit tersebut. Salah satu alasan utama hal tersebut
adalah penyakit hipertensi tidak memperlihatkan gejala-gejala tertentu
sampai seseorang yang terkena penyakit hipertensi mencapai tahap lanjut.
Di kalangan orang-orang yang menyadari penyakit hipertensipun, hanya
sedikit yang mendapatkan perawatan.

B. Klasifikasi dan Diagnosis Penyakit Hipertensi
Dalam bidang ilmu kedokteran, diagnosis adalah penentuan jenis
penyakit dengan cara memeriksa gejala-gejalanya. Kriteria yang ditetapkan
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oleh Seventh Report of Joint National Committee on Prevention, Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7), yang
dipublikasikan pada tahun 2003, menjadi dasar dalam pengklasifikasian
hipertensi (Saseen & MacLaughlin, 2008). Klasifikasi hipertensi untuk usia
18 tahun ke atas bagi orang-orang yang tidak memiliki penyakit serius
dijelaskan dalam Tabel 3.1.
Tabel 3.1
Klasifikasi Tekanan Darah (Saseen & MacLaughlin, 2008)

Kategori

Nilai Tekanan Darah

Nilai Tekanan Darah

Sistolik (mmHg)

Diastolik (mmHg)
< 80

Normal

< 120

Prahipertensi

120 − 139

80 − 89

Hipertensi Tingkat 1

140 − 159

90 − 99

Hipertensi Tingkat 2

≥ 160

≥ 100

Dengan menggunakan persamaan rata-rata tekanan darah arteri
(RTA), dapat dibuat klasifikasi tekanan darah berdasarkan rata-rata tekanan
darah arteri yang akan dijelaskan dalam Tabel 3.2.
Tabel 3.2
Klasifikasi Tekanan Darah

Kategori

Rata-rata
Tekanan Darah Arteri (RTA)

Normal

< 93.333

Prahipertensi

93.333 − 105.667

Hipertensi Tingkat 1

106.667 − 119

Hipertensi Tingkat 2

≥ 120

Berdasarkan penyebab, hipertensi terbagi menjadi 2 jenis yaitu
hipertensi primer (esensial) dan hipertensi sekunder. Hipertensi yang tidak
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diketahui penyebab pastinya disebut hipertensi primer, sedangkan
hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain disebut hipertensi sekunder.
Sebagian besar kasus hipertensi di dunia terjadi tanpa sebab yang jelas
(hipertensi primer) dan hanya berkisar 20% terjadi hipertensi yang
diakibatkan oleh penyakit lain (hipertensi sekunder).
Faktor risiko terjadinya hipertensi antara lain usia, ras, jenis
kelamin, berat badan, kurang aktivitas fisik, gaya hidup (konsumsi rokok
dan alkohol yang berlebihan) dan lain sebagainya. Dalam tugas akhir ini,
faktor-faktor yang akan digunakan untuk mendiagnosis penyakit hipertensi
adalah tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik.
1. Tekanan darah sistolik
Saat jantung berdetak, otot jantung akan berkontraksi untuk memompa
darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Kontraksi otot jantung tersebut
kemudian akan menimbulkan tekanan pada arteri. Tekanan tersebut
adalah tekanan darah sistolik atau tekanan tertinggi yang dicapai saat otot
jantung berkontraksi.
2. Tekanan darah diastolik
Ketika kontraksi otot jantung telah berakhir, maka otot jantung pun akan
menjadi rileks sehingga suplai darah ke aorta akan berhenti kira-kira 1/10
detik. Pada saat inilah aorta akan kembali ke posisi semula dan tekanan
darah pun menurun. Tekanan darah di dalam arteri ketika jantung sedang
beristirahat/rileks (antar detak) inilah yang kemudian disebut tekanan
darah diastolik.

C. Gejala dan Bahaya Penyakit Hipertensi
Penyakit hipertensi biasanya tidak memiliki tanda dan gejala. Gejala
yang sering muncul adalah sakit kepala, rasa panas di tengkuk, atau kepala
berat. Namun gejala tersebut tidak dapat dijadikan patokan dalam
menentukan ada atau tidaknya hipertensi dalam diri seseorang. Satu-satunya
cara untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan melakukan pengecekan
tekanan darah.
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Pada umumnya, seorang pasien tidak menyadari bahwa dirinya
mengalami hipertensi hingga ditemukan kerusakan dalam organ tubuh,
seperti terjadinya penyakit jantung koroner, stroke, atau gagal jantung
(Schoen, 2005). Oleh karena itu, mengetahui besarnya tekanan darah secara
teratur merupakan hal yang penting meskipun seseorang dalam kondisi
sehat.
Tekanan darah yang tinggi sangat berbahaya karena dapat
memperberat kerja organ jantung. Selain itu, aliran tekanan darah tinggi
membahayakan arteri, organ jantung, ginjal, dan mata. Penyakit hipertensi
sering disebut “silent killer” karena tidak memberikan gejala yang khusus,
tetapi dapat meningkatkan terjadinya penyakit stroke, serangan jantung,
penyakit ginjal kronis bahkan kebutaan jika tidak tidak dikontrol dengan
baik (Suhadi et al., 2016).
Berikut ini beberapa akibat dari tekanan darah yang tinggi dalam
jangka waktu yang lama:
1. Kerusakan jantung, di mana jantung tidak dapat memompa darah dalam
jumlah yang cukup ke dalam tubuh.
2. Terbentuknya benjolan abnormal pada dinding arteri yang membawa
darah dari jantung ke organ tubuh sehingga aliran darah menjadi tidak
lancar.
3. Pembuluh darah di ginjal menyempit sehingga mengakibatkan
kerusakan ginjal.
4. Penyempitan pembuluh arteri di beberapa bagian tubuh sehingga
mengurangi aliran darah ke jantung, otak, ginjal, dan lutut.
5. Pecahnya pembuluh darah di mata.
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BAB IV
DIAGNOSIS PENYAKIT HIPERTENSI DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM INFERENSI KABUR TAKAGI-SUGENO-KANG

A. Implementasi Sistem Inferensi Kabur Takagi-Sugeno-Kang pada Proses
Diagnosis Penyakit Hipertensi
Tugas akhir ini akan menggunakan metode Takagi-Sugeno-Kang untuk
mendiagnosis penyakit hipertensi. Nilai-nilai linguistik dari variabel-variabel
yang terlibat dalam sistem inferensi kabur disajikan dalam bentuk himpunan
kabur seperti yang telah dijelaskan pada Bab II Subbab F. Hal ini berarti bahwa
langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan sistem
inferensi ini adalah mendefinisikan fungsi-fungsi keanggotan dari himpunanhimpunan kabur yang terkait dengan nilai-nilai linguistik dari variabel-variabel
yang terlibat dalam sistem yang akan digunakan dalam mendiagnosis penyakit
hipertensi.
1. Menyusun Basis Data
Dalam implementasi sistem inferensi kabur untuk mendiagnosis
penyakit hipertensi, terdapat dua variabel yang akan dipakai sebagai
masukan yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Kedua
variabel tersebut mempunyai nilai-nilai linguistik yang disajikan dalam
bentuk himpunan-himpunan kabur dengan fungsi keanggotaan yang akan
didefinisikan berdasarkan Tabel 3.1. Berikut ini akan dijelaskan masingmasing variabel tersebut.
a.

Tekanan darah sistolik
Besarnya tekanan darah sistolik seseorang diketahui berdasarkan hasil
pengukuran tekanan darah dan dinyatakan dalam variabel tekanan
darah sistolik.
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Nilai-nilai linguistik untuk variabel tekanan darah sistolik dengan
semesta ℝ adalah sebagai berikut:

~
1) “rendah” dinyatakan dengan himpunan kabur S1
~
2) “normal” dinyatakan dengan himpunan kabur S 2

~
3) “tinggi” dinyatakan dengan himpunan kabur S 3
~
4) “sangat tinggi” dinyatakan dengan himpunan kabur S 4
Fungsi keanggotaan dari himpunan-himpunan kabur tersebut adalah
sebagai berikut:

1
120 − 𝑥
 S~1 (𝑥) = {
5
0
𝑥 − 109
11
1
 S~2 (𝑥) = 150 − 𝑥
11
{0
𝑥 − 130
 S~3 (𝑥) = { 10
1
0
𝑥 − 130 2
(
)
10
 S~4 (𝑥) =
1
{0

untuk 0 ≤ 𝑥 ≤ 115
untuk 115 ≤ 𝑥 ≤ 120
untuk 𝑥 lainnya

untuk 109 ≤ 𝑥 ≤ 120
untuk 120 ≤ 𝑥 ≤ 139
untuk 139 ≤ 𝑥 ≤ 150
untuk 𝑥 lainnya

untuk 130 ≤ 𝑥 ≤ 140
untuk 𝑥 ≥ 140
untuk 𝑥 lainnya

untuk 130 ≤ 𝑥 ≤ 140
untuk 𝑥 ≥ 140
untuk 𝑥 lainnya
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Gambar 4.1 memperlihatkan grafik fungsi-fungsi keanggotaan dari
himpunan-himpunan kabur tersebut.

ℝ

Gambar 4.1 Grafik Fungsi Keanggotaan Variabel Tekanan Darah
Sistolik

b.

Tekanan darah diastolik
Besarnya tekanan darah diastolik seseorang diketahui berdasarkan hasil
pengukuran tekanan darah dan dinyatakan dalam variabel tekanan
darah diastolik.
Nilai-nilai linguistik untuk variabel tekanan darah diastolik dengan
semesta ℝ adalah sebagai berikut:
1)

~
“rendah” dinyatakan dengan himpunan kabur D1

2)

~
“normal” dinyatakan dengan himpunan kabur D2

3)

~
“tinggi” dinyatakan dengan himpunan kabur D3

4)

~
“sangat tinggi” dinyatakan dengan himpunan kabur D4

Fungsi keanggotaan dari himpunan-himpunan kabur tersebut adalah
sebagai berikut:
1
80 − 𝑥
 D~1 (𝑥) = {
5
0

untuk 0 ≤ 𝑥 ≤ 75
untuk 75 ≤ 𝑥 ≤ 80
untuk 𝑥 lainnya
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𝑥 − 69
11
1
 D~2 (𝑥) = 100 − 𝑥
11
{0
𝑥 − 85
 D~3 (𝑥) = { 5
1
0
𝑥 − 85 2
(
)
5
 D~4 (𝑥) =
1
{0

untuk 69 ≤ 𝑥 ≤ 80
untuk 0 ≤ 𝑥 ≤ 89
untuk 89 ≤ 𝑥 ≤ 100
untuk 𝑥 lainnya

untuk 85 ≤ 𝑥 ≤ 90
untuk 𝑥 ≥ 90
untuk 𝑥 lainnya

untuk 85 ≤ 𝑥 ≤ 90
untuk 𝑥 ≥ 90
untuk 𝑥 lainnya

Gambar 4.2 memperlihatkan grafik fungsi-fungsi keanggotaan dari
himpunan-himpunan kabur tersebut.

ℝ

Gambar 4.2 Grafik Fungsi Keanggotaan Variabel Tekanan Darah
Diastolik

2. Menyusun Basis Kaidah
Basis kaidah dalam basis pengetahuan sistem inferensi kabur untuk
mendiagnosis penyakit hipertensi terdiri dari 16 kaidah. Kaidah-kaidah ini
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berupa implikasi kabur dengan antesedennya memuat dua variabel kabur,
yaitu tekanan darah sistolik (dengan empat nilai linguistik) dan tekanan
darah diastolik (dengan empat nilai linguistik) dan konsekuennya berupa
fungsi linear. Bentuk umum dari fungsi linear tersebut untuk kaidah ke-i
adalah
yi  ci1 x1  ci 2 x2

di mana x1  tekanan darah sistolik
x2  tekanan darah diastolik

Dalam menentukan koefisien real 𝑐𝑖𝑗 setiap fungsi linear pada kaidah-kaidah
di atas dipakai aturan sebagai berikut:
a. Nilai linguistik variabel sistolik:
“rendah” diberi bobot 2
“normal” diberi bobot 4
“tinggi” diberi bobot 6
“sangat tinggi” diberi bobot 8
b. Nilai linguistik variabel diastolik:
“rendah” diberi bobot 4
“normal” diberi bobot 8
“tinggi” diberi bobot 12
“sangat tinggi” diberi bobot 16
Selanjutnya 𝑐𝑖𝑗 sama dengan bobot nilai linguistik variabel ke-j dibagi
dengan jumlahan kedua bobot dalam kaidah yang bersangkutan.
Misalnya dalam kaidah ke-i, nilai linguistik variabel tekanan darah sistolik

x1 adalah “rendah” dengan bobot 2 dan nilai linguistik variabel tekanan
diastolik x2 adalah “rendah” dengan bobot 4, maka jumlah kedua bobot
tersebut = 6, sehingga ci1 

2
4
dan ci 2  .
6
6
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Adapun 16 kaidah tersebut adalah sebagai berikut:
[K1] Bila tekanan darah sistolik rendah dan tekanan darah diastolik rendah,
maka rata-rata tekanan darah arteri adalah
2
4
𝑦1 = 𝑥1 + 𝑥2
6
6
[K2] Bila tekanan darah sistolik rendah dan tekanan darah diastolik normal,
maka rata-rata tekanan darah arteri adalah
𝑦2 =

2
8
𝑥1 + 𝑥2
10
10

[K3] Bila tekanan darah sistolik rendah dan tekanan darah diastolik tinggi,
maka rata-rata tekanan darah arteri adalah
𝑦3 =

2
12
𝑥1 + 𝑥2
14
14

[K4] Bila tekanan darah sistolik rendah dan tekanan darah diastolik sangat
tinggi, maka rata-rata tekanan darah arteri adalah
𝑦4 =

2
16
𝑥1 + 𝑥2
18
18

[K5] Bila tekanan darah sistolik normal dan tekanan darah diastolik rendah,
maka rata-rata tekanan darah arteri adalah
4
4
𝑦5 = 𝑥1 + 𝑥2
8
8
[K6] Bila tekanan darah sistolik normal dan tekanan darah diastolik
normal, maka rata-rata tekanan darah arteri adalah
4
8
𝑥1 + 𝑥2
12
12
[K7] Bila tekanan darah sistolik normal dan tekanan darah diastolik tinggi,
𝑦6 =

maka rata-rata tekanan darah arteri adalah
𝑦7 =

4
12
𝑥1 + 𝑥2
16
16
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[K8] Bila tekanan darah sistolik normal dan tekanan darah diastolik sangat
tinggi, maka rata-rata tekanan darah arteri adalah
𝑦8 =

4
16
𝑥1 + 𝑥2
20
20

[K9] Bila tekanan darah sistolik tinggi dan tekanan darah diastolik rendah,
maka rata-rata tekanan darah arteri adalah
𝑦9 =

6
4
𝑥1 + 𝑥2
10
10

[K10] Bila tekanan darah sistolik tinggi dan tekanan darah diastolik normal,
maka rata-rata tekanan darah arteri adalah
6
8
𝑥1 + 𝑥2
14
14
[K11] Bila tekanan darah sistolik tinggi dan tekanan darah diastolik tinggi,
𝑦10 =

maka rata-rata tekanan darah arteri adalah
𝑦11 =

6
12
𝑥1 + 𝑥2
18
18

[K12] Bila tekanan darah sistolik tinggi dan tekanan darah diastolik sangat
tinggi, maka rata-rata tekanan darah arteri adalah
𝑦12 =

6
16
𝑥1 + 𝑥2
22
22

[K13] Bila tekanan darah sistolik sangat tinggi dan tekanan darah diastolik
rendah, maka rata-rata tekanan darah arteri adalah
8
4
𝑥1 + 𝑥2
12
12
[K14] Bila tekanan darah sistolik sangat tinggi dan tekanan darah diastolik
𝑦13 =

normal, maka rata-rata tekanan darah arteri adalah
𝑦14 =

8
8
𝑥1 + 𝑥2
16
16

[K15] Bila tekanan darah sistolik sangat tinggi dan tekanan darah diastolik
tinggi, maka rata-rata tekanan darah arteri adalah
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𝑦15 =

8
12
𝑥1 + 𝑥2
20
20

[K16] Bila tekanan darah sistolik sangat tinggi dan tekanan darah diastolik
sangat tinggi, maka rata-rata tekanan darah arteri adalah
𝑦16 =

8
16
𝑥1 + 𝑥2
24
24

3. Unit Pengaburan
a. Masukan
Misalnya diberi masukan hasil pengukuran tekanan darah seorang pasien
adalah 140/90 mmHg. Hal ini berarti bahwa pasien tersebut mempunyai
tekanan darah sistolik sebesar 140 mmHg dan tekanan darah diastolik
sebesar 90 mmHg.

b. Unit Pengaburan
Pada unit pengaburan, masukan tegas diubah menjadi himpunan kabur
dengan menggunakan fungsi pengaburan segitiga. Hasilnya dinyatakan
dalam himpunan kabur dengan fungsi keanggotaan sebagai berikut:
𝑥 − 138
untuk 138 ≤ 𝑥 ≤ 140
2
 S~ (𝑥) = 𝑆𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎(𝑥; 138,140,142) = 142 − 𝑥
untuk 140 ≤ 𝑥 ≤ 142
2
untuk 𝑥 lainnya
{0
𝑥 − 88
2
 D~ (𝑥) = 𝑆𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎(𝑥; 88,90,92) = 92 − 𝑥
2
{0

untuk 88 ≤ 𝑥 ≤ 90
untuk 90 ≤ 𝑥 ≤ 92
untuk 𝑥 lainnya
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4. Unit Penalaran Kabur
Dari data masukan tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Menentukan derajat keserasian 𝑤𝑖𝑗
wij  sup min (  A~j ( x j ),  A~ij ( x j ))  sup{ A~   A~ ( x j ) | x j  X j }
x j X j j{1,,n}

j

ij

untuk setiap i  1, ,16 dan j  1,2. Diperoleh 𝑤𝑖𝑗 sebagai berikut:
𝑤11 = sup min (𝜇𝑆̃ ′ (𝑥), 𝜇𝑆̃1 (𝑥))
𝑥∈ℝ

= sup{𝜇𝑆̃′ ∩𝑆̃1 (𝑥)|𝑥 ∈ ℝ}
= sup{0}
=0
sebab 𝜇𝑆̃ ′ ∩𝑆̃1 (𝑥) = 0 untuk setiap 𝑥 ∈ ℝ.
~
S1

~
S

~ ~
S   S1
ℝ

Gambar 4.3 Menentukan Derajat Keserasian w11

Dengan cara yang sama diperoleh
𝑤21 = 𝑤31 = 𝑤41 = 0
𝑤51 = sup min (𝜇𝑆̃′ (𝑥), 𝜇𝑆̃2 (𝑥))
𝑥∈ℝ

= sup{𝜇𝑆̃′ ∩𝑆̃2 (𝑥)|𝑥 ∈ ℝ}
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~
~
Menentukan koordinat perpotongan grafik S  dan S 2 :
x  138 150  x

2
11
11x  1518  300  2 x
13 x  1818
x1  139 .85

142  x 150  x

2
11
1562  11x  300  2 x
1262  9 x
x2  140 .22

 S~ (139 .85)   S~ (139 .85)

 S~ (140 .22)   S~ (140 .22)

2

2

142  140 .22
2
 0.89
~
~
Fungsi keanggotaan himpunan kabur S   S 2 adalah sebagai berikut:

139 .85  138
2
 0.925


𝑥 − 138
2
150 − 𝑥
𝜇𝑆̃′ ∩𝑆̃2 (𝑥) =
11
142 − 𝑥
2
{0



untuk 138 ≤ 𝑥 ≤ 139.85
untuk 139.85 ≤ 𝑥 ≤ 140.22
untuk 140.22 ≤ 𝑥 ≤ 142
untuk 𝑥 lainnya

~
S2

~
S

~ ~
S   S2
ℝ

Gambar 4.4 Menentukan Derajat Keserasian w51

𝑤51 = sup{𝜇𝑆̃′ ∩𝑆̃2 (𝑥)|𝑥 ∈ ℝ}
= sup [0, 0.925]
= 0.925
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Dengan cara yang sama diperoleh
𝑤61 = 𝑤71 = 𝑤81 = 0.925
𝑤91 = sup min (𝜇𝑆̃′ (𝑥), 𝜇𝑆̃3 (𝑥))
𝑥∈ℝ

= sup{𝜇𝑆̃′ ∩𝑆̃3 (𝑥)|𝑥 ∈ ℝ}
= sup [0, 1]
=1

~ ~
sebab fungsi keanggotaan himpunan kabur S   S 3 adalah sebagai
berikut:

𝜇𝑆̃ ′ ∩𝑆̃3 (𝑥) =

𝑥 − 138
2
142 − 𝑥
2

{0

untuk 138 ≤ 𝑥 ≤ 140
untuk 140 ≤ 𝑥 ≤ 142
untuk 𝑥 lainnya

= 𝜇𝑆̃ ′ (𝑥)
untuk setiap 𝑥 ∈ ℝ.

~
S3

~
S
~ ~
S   S3
ℝ

Gambar 4.5 Menentukan Derajat Keserasian w91

Dengan cara yang sama diperoleh
𝑤101 = 𝑤111 = 𝑤121 = 1
𝑤131 = sup min (𝜇𝑆̃ ′ (𝑥), 𝜇𝑆̃4 (𝑥))
𝑥∈ℝ
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= sup{𝜇𝑆̃′ ∩𝑆̃4 (𝑥)|𝑥 ∈ ℝ}
= sup [0, 1]
=1
~ ~
sebab fungsi keanggotaan himpunan kabur S   S 4 adalah sebagai

berikut:
𝑥 − 138
2
142 − 𝑥
2

𝜇𝑆̃ ′ ∩𝑆̃4 (𝑥) =

{0

untuk 138 ≤ 𝑥 ≤ 140
untuk 140 ≤ 𝑥 ≤ 142
untuk 𝑥 lainnya

= 𝜇𝑆̃ ′ (𝑥)
untuk setiap 𝑥 ∈ ℝ.

~
S4

~
S
~ ~
S   S4
ℝ

Gambar 4.6 Menentukan Derajat Keserasian w131

Dengan cara yang sama diperoleh
𝑤141 = 𝑤151 = 𝑤161 = 1
𝑤12 = sup min (𝜇𝐷̃′ (𝑥), 𝜇𝐷̃1 (𝑥))
𝑥∈ℝ

= sup{𝜇𝐷̃′ ∩𝐷̃1 (𝑥)|𝑥 ∈ ℝ}
= sup{0}
=0
sebab 𝜇𝐷̃′ ∩𝐷̃1 (𝑥) = 0 untuk setiap 𝑥 ∈ ℝ.
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~
D1

~
D

~
~
D  D1
ℝ

Gambar 4.7 Menentukan Derajat Keserasian w12

𝑤22 = sup min (𝜇𝐷̃′ (𝑥), 𝜇𝐷̃2 (𝑥))
𝑥∈ℝ

= sup{𝜇𝐷̃′ ∩𝐷̃2 (𝑥)|𝑥 ∈ ℝ}

~
~
Menentukan koordinat perpotongan grafik D  dan D2
x  88 100  x

2
11
11x  968  200  2 x
13 x  1168
x1  89.85

92  x 100  x

2
11
1012  11x  200  2 x
812  9 x
x2  90.22

 D~ (89.85)   D~ (89.85)

 D~ (90.22)   D~  (90.22)

2

2

92  90.22
2
 0.89
~
~
Fungsi keanggotaan himpunan kabur D  D2 adalah sebagai berikut:
89.85  88
2
 0.925


𝑥 − 88
2
100 − 𝑥
𝜇𝐷̃′ ∩𝐷̃2 (𝑥) =
11
92 − 𝑥
2
{0



untuk 88 ≤ 𝑥 ≤ 89.85
untuk 89.85 ≤ 𝑥 ≤ 90.22
untuk 90.22 ≤ 𝑥 ≤ 92
untuk 𝑥 lainnya
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~
D2

~
D

~
~
D  D2
ℝ

Gambar 4.8 Menentukan Derajat Keserasian w22

𝑤22 = sup{𝜇𝐷̃′ ∩𝐷̃2 (𝑥)|𝑥 ∈ ℝ}
= sup [0, 0.925]
= 0.925
𝑤32 = sup min (𝜇𝐷̃′ (𝑥), 𝜇𝐷̃3 (𝑥))
𝑥∈ℝ

= sup{𝜇𝐷̃′ ∩𝐷̃3 (𝑥)|𝑥 ∈ ℝ}
= sup [0, 1]
=1
~
~
sebab fungsi keanggotaan himpunan kabur D   D3 adalah sebagai

berikut:
𝑥 − 88
2
 D~ D~3 (𝑥) = 92 − 𝑥
2
{0
= 𝜇𝐷̃′ (𝑥)

untuk setiap 𝑥 ∈ ℝ.

untuk 88 ≤ 𝑥 ≤ 90
untuk 90 ≤ 𝑥 ≤ 92
untuk 𝑥 lainnya
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~
D

~
D3

~
~
D   D3
ℝ

Gambar 4.9 Menentukan Derajat Keserasian w32

𝑤42 = sup min (𝜇𝐷̃′ (𝑥), 𝜇𝐷̃4 (𝑥))
𝑥∈ℝ

= sup{𝜇𝐷̃′ ∩𝐷̃4 (𝑥)|𝑥 ∈ ℝ}
= sup [0, 1]
=1

~
~
sebab fungsi keanggotaan himpunan kabur D  D4 adalah sebagai
berikut:

 D~D~

4

𝑥 − 88
2
(𝑥) = 92 − 𝑥
2
{0
= 𝜇𝐷̃′ (𝑥)

untuk 88 ≤ 𝑥 ≤ 90
untuk 90 ≤ 𝑥 ≤ 92
untuk 𝑥 lainnya

untuk setiap 𝑥 ∈ ℝ.

~
D4

~
D
~
~
D  D4
ℝ

Gambar 4.10 Menentukan Derajat Keserasian w42

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58

Menggunakan cara yang sama dengan cara untuk memperoleh w12
diperoleh
𝑤52 = 𝑤92 = 𝑤132 = sup{𝜇𝐷̃′ ∩𝐷̃1 (𝑥)|𝑥 ∈ ℝ} = 0
Menggunakan cara yang sama dengan cara untuk memperoleh w22
diperoleh
𝑤62 = 𝑤102 = 𝑤142 = sup{𝜇𝐷̃′∩𝐷̃2 (𝑥)|𝑥 ∈ ℝ} = 0.925
Menggunakan cara yang sama dengan cara untuk memperoleh w32
diperoleh
𝑤72 = 𝑤112 = 𝑤152 = sup{𝜇𝐷̃′∩𝐷̃3 (𝑥)|𝑥 ∈ ℝ} = 1
Menggunakan cara yang sama dengan cara untuk memperoleh w42
diperoleh
𝑤82 = 𝑤122 = 𝑤162 = sup{𝜇𝐷̃′∩𝐷̃4 (𝑥)|𝑥 ∈ ℝ} = 1
b. Menentukan daya sulut 𝑤𝑖 , yaitu wi  min wij
j{1, 2}

untuk setiap i  1,,16. Diperoleh wi sebagai berikut:

w1  min w1 j
j{1, 2}

 min{ w11, w12}
 min{ 0,0}

0
w2  min w2 j
j{1, 2}

 min{ w21, w22}
 min{ 0,0.925}

0
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w3  min w3 j
j{1, 2}

 min{ w31 , w32}
 min{ 0,1}

0
w4  min w4 j
j{1, 2}

 min{ w41, w42}
 min{ 0,1}

0
w5  min w5 j
j{1, 2}

 min{ w51 , w52}
 min{ 0.925,0}

0
w6  min w6 j
j{1, 2}

 min{ w61, w62}
 min{ 0.925,0.925}

 0.925
w7  min w7 j
j{1, 2}

 min{ w71 , w72 }
 min{ 0.925,1}

 0.925
w8  min w8 j
j{1, 2}

 min{ w81 , w82 }
 min{ 0.925,1}

 0.925
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w9  min w9 j
j{1, 2}

 min{ w91 , w92}
 min{1,0}

0
w10  min w10 j
j{1, 2}

 min{ w101, w102}
 min{1,0.925}

 0.925
w11  min w11 j
j{1, 2}

 min{ w111, w112}
 min{1,1}
1

w12  min w12 j
j{1, 2}

 min{ w121, w122}
 min{1,1}
1

w13  min w13 j
j{1, 2}

 min{ w131, w132}
 min{1,0}

0
w14  min w14 j
j{1, 2}

 min{ w141, w142}
 min{1,0.925}

 0.925
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w15  min w15 j
j{1, 2}

 min{ w151, w152}
 min{1,1}
1

w16  min w16 j
j{1, 2}

 min{ w161, w162}
 min{1,1}
1

c. Menentukan 𝑦𝑖 , yaitu yi  ci1 x1  ci 2 x2
untuk setiap i  1,,16. Diperoleh 𝑦𝑖 sebagai berikut:

2
4
y1  140   90  106.667
6
6
y2 

2
8
140   90  100
10
10

y3 

2
12
140   90  97.143
14
14

y4 

2
16
140   90  95.556
18
18

4
4
y5  140   90  115
8
8
y6 

4
8
140   90  106.667
12
12

y7 

4
12
140   90  102.5
16
16

y8 

4
16
140   90  100
20
20
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y9 

6
4
140   90  120
10
10

y10 

6
8
140   90  111.428
14
14

y11 

6
12
140   90  106.667
18
18

y12 

6
16
140   90  103.636
22
22

y13 

8
4
140   90  123.333
12
12

y14 

8
8
140   90  115
16
16

y15 

8
12
140   90  110
20
20

y16 

8
16
140   90  106.667
24
24

d. Menentukan kesimpulan akhir y, yaitu
16

y

w y
i 1
16

w
i 1

w1 y1  (0)(106.667)  0
w2 y2  (0)(100)  0
w3 y3  (0)(97.143)  0

w4 y4  (0)(95.556)  0
w5 y5  (0)(115)  0
w6 y6  (0.925)(106.667 )  98.667
w7 y7  (0.925)(102.5)  94.812

i

i

i
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w8 y8  (0.925)(100)  92.5

w9 y9  (0)(120)  0
w10 y10  (0.925)(111.428)  103 .071

w11 y11  (1)(106.667)  106.667
w12 y12  (1)(103.636)  103.636
w13 y13  (0)(123.333)  0

w14 y14  (0.925)(115)  106.375
w15 y15  (1)(110)  110
w16 y16  (1)(106.667 )  106.667
16

w y
i 1

i

 0  0  0  0  0  98.667  94.812  92.5  0  103 .071

i

 106.667  103.636  0  106.375  110  106.667
 922.395
16

w
i 1

i

 0  0  0  0  0  0.925  0.925  0.925  0  0.925  1  1

 0  0.925  1  1
 8.625
16

y

w y
i 1
16

i

w
i 1

i



922 .395
 106 .944 .
8.625

i

Berdasarkan hasil proses sistem inferensi kabur Takagi-Sugeno-Kang di
atas, diperoleh kesimpulan y  106.944. Penentukan kategori rata-rata
tekanan darah arteri menggunakan tolok-ukur yang disajikan dalam Tabel
3.2. Jadi kesimpulannya adalah: “Rata-rata tekanan darah arteri pasien
tersebut adalah 106.944 mmHg” dengan kategori “Hipertensi Tingkat 1”.
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B. Implementasi pada Aplikasi Fuzzy Logic Toolbox dalam Matlab
Subbab A di atas menunjukkan bahwa sistem inferensi kabur TakagiSugeno-Kang dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit hipertensi. Proses
diagnosis menggunakan sistem inferensi kabur ini dapat diterapkan pada
aplikasi Fuzzy Logic Toolbox dalam Matlab. Berikut ini langkah-langkah
membangun sistem inferensi kabur Takagi-Sugeno-Kang untuk mendiagnosis
penyakit hipertensi pada aplikasi Fuzzy Logic Toolbox dalam Matlab.
1. Buka aplikasi Matlab, kemudian pada Command Window ketikkan:

Akan muncul Fuzzy Logic Designer seperti pada Gambar 4.11 dengan
default sistem inferensi kabur Mamdani.

Gambar 4.11 Fuzzy Logic Designer Tipe Mamdani

2. Untuk mengubah tipe sistem inferensi kabur menjadi Takagi-Sugeno-Kang,
pilih menu File→New FIS→Sugeno.
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Akan muncul Fuzzy Logic Designer seperti pada Gambar 4.12.

Gambar 4.12 Fuzzy Logic Designer Tipe Sugeno

3. Pada tampilan di atas terlihat sebuah variabel masukan (dengan label
input1) dan sebuah variabel keluaran (dengan label output1). Dalam
diagnosis penyakit hipertensi terdapat dua variabel masukan, yaitu tekanan
darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Oleh karena itu, langkah
selanjutnya adalah menambahkan variabel masukan sebagai input dengan
cara sebagai berikut:
a. Pilih menu Edit.
b. Pilih Add Variable, kemudian pilih Input. Pada Fuzzy Logic Designer
akan muncul kotak kuning baru dengan label input2 yang akan
digunakan sebagai masukan kedua.
c. Klik kotak kuning berlabel input1, kemudian ketik nama variabel
”Sistolik” di kolom Name untuk mengubah labelnya.
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d. Klik kotak kuning berlabel input2, kemudian ketik nama variabel
”Diastolik” di kolom Name untuk mengubah labelnya.
e. Klik kotak biru berlabel output1, kemudian ketik nama variabel ”RTA”
di kolom Name untuk mengubah labelnya. RTA merupakan singkatan
dari rata-rata tekanan darah arteri.
f. Pilih menu File, kemudian pilih Export to file, kemudian ketik nama
file “RTA” di kolom File name untuk menyimpan Fuzzy Logic
Designer yang telah dibuat.
Tampilan Fuzzy Logic Designer akan berubah seperti tampak pada
Gambar 4.13.

Gambar 4.13 Fuzzy Logic Designer “RTA” Tipe Sugeno

4. Untuk mendefinisikan fungsi-fungsi keanggotaan setiap variabel masukan,
digunakan cara sebagai berikut:
a. Pilih menu Edit→Membership Functions.
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b. Klik salah satu variabel masukan FIS, misalnya Sistolik.
c. Klik kurva yang berlabel mf1.
d. Kemudian isi kolom Name, Params, Range, Display Range seperti
pada Gambar 4.14. Selanjutnya pilih tipe fungsi keanggotaan di kolom
Type, dalam kasus ini tipe yang dipilih adalah trapmf karena
menggunakan fungsi keanggotaan trapesium. Lakukan hal yang sama
untuk kurva mf2 dan mf3. Setiap variabel masukan memerlukan 4 kurva
mf. Dalam menu Membership Functions Editor hanya menyediakan
3 kurva mf sebagai tampilan awal, oleh karena itu diperlukan
penambahan 1 kurva mf.
e. Nilai linguistik variabel tekanan darah sistolik “sangat tinggi”
menggunakan fungsi keanggotaan yang tidak terdapat pada menu Type
dari Fuzzy Logic Toolbox dalam Matlab. Oleh karena itu, diperlukan
pendefinisian fungsi keanggotaan yang baru dalam Matlab.
f. Pada Editor dalam Matlab ketikkan script (formula) fungsi keanggotaan
yang telah dibuat menggunakan aturan yang telah dijelaskan pada
Subbab A di atas sebagai fungsi keanggotaan untuk nilai linguistik
variabel tekanan darah sistolik “sangat tinggi”. Kemudian pilih menu
Save. Setelah muncul kotak dialog penyimpanan script yang telah
dibuat, ketik nama file sesuai dengan nama yang diinginkan dalam
kolom File name dan klik kolom Save.
g. Pilih menu Edit→Add Custom MF.
h. Kemudian isi kolom MF Name, M-file function name, dan Parameter
list seperti pada Gambar 4.14. lalu pilih OK.
i. Lakukan langkah c, d, e, f, g, dan h untuk variabel FIS lainnya, seperti
pada Gambar 4.15.
Tampilan Membership Function Editor akan tampak seperti gambargambar di berikut ini.
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Gambar 4.14 Mendefinisikan Fungsi Keanggotaan untuk Variabel
Tekanan Darah Sistolik

Gambar 4.15 Mendefinisikan Fungsi Keanggotaan untuk Variabel
Tekanan Darah Diastolik
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5. Langkah selanjutnya adalah memasukkan koefisien-koefisien dari fungsi
linear setiap kaidah. Dalam kasus ini terdapat 16 kaidah yang dipakai, maka
akan dimasukkan koefisien dari fungsi linear y1 sampai y16 dengan cara
sebagai berikut:
a. Klik variabel output FIS (kotak berwarna biru).
b. Klik label mf1 pada kotak biru.
c. Pada bagian kanan bawah, isi kolom Name dengan y1 kemudian pada
Type pilih linear.
d. Pada bagian kanan bawah, isi kolom Params dengan koefisienkoefisien sesuai kaidah pertama. Diketahui fungsi linear pada kaidah
pertama adalah 𝑦1 = 0.333𝑥1 + 0.667𝑥2 , maka pada kolom Params
ketikkan [0.333 0.667 0].
e. Lakukan hal yang sama untuk kaidah kedua dan seterusnya sampai
kaidah terakhir. Maka tampilan Membership Function Editor akan
tampak seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.16 Mendefinisikan Fungsi Keanggotaan untuk Variabel RTA
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6. Masukkan aturan-aturan dalam sistem berupa kaidah [K1] sampai [K16]
(yang terdapat pada halaman 6-8) dengan cara sebagai berikut:
a. Klim menu Edit, kemudian pilih Rules.
b. Untuk kaidah pertama, pilih “rendah” dan “rendah” berturut-turut pada
kolom bertuliskan “sistolik” dan “diastolik” sesuai kaidah [K1]. Pada
kolom RTA pilih fungsi linear sesuai kaidah [K1] yaitu y1 .
c. Kemudian klik Add rule, maka kaidah yang dibuat akan tampak pada
kotak putih bagian atas.
d. Lakukan hal yang sama untuk kaidah kedua sampai kaidah terakhir
sesuai kaidah [K2] sampai [K16].
Tampilan Rule Editor akan tampak seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.17 Memasukkan Kaidah pada Rule Editor

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71

7. Langkah selanjutnya adalah memasukkan input besar tekanan darah dengan
cara sebagai berikut:
a. Klik menu View, kemudian pilih Rules.
b. Kemudian pada kolom Input, ketikkan besar tekanan darah yang ingin
dimasukkan. Misalnya diambil tekanan darah seorang pasien yang di
bahas dalam Subbab A di atas sebagai input, maka ketikkan tekanan
darah sistolik dan tekanan darah diastolik secara berturut-turut seperti
berikut ini;
[140;90]
c. Lalu akhiri dengan menekan Enter. Nilai output atau dalam hal ini yaitu
RTA (rata-rata tekanan darah arteri) dapat dilihat pada bagian atas
kolom ke tiga (kolom RTA).
d. Lakukan hal yang sama untuk input tekanan darah orang yang berbeda.
Tampilan Rule Viewer akan tampak seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.18 Rule Viewer Tekanan Darah Seorang Pasien
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Dalam aplikasi Matlab, juga dapat dibangun sistem inferensi kabur
Takagi-Sugeno-Kang (TSK) berbasis GUI (Graphical User Interface), yaitu
sebuah aplikasi antarmuka yang memuat tugas, perintah, atau komponen
program yang mempermudah pengguna dalam menjalankan sebuah program
dalam aplikasi Matlab. Tampilan sistem inferensi kabur TSK berbasis GUI
disajikan dalam Gambar 4.19.

Gambar 4.19 Sistem Inferensi Kabur Takagi-Sugeno-Kang (TSK)
Berbasis GUI

Sistem inferensi kabur TSK berbasis GUI, yang telah dibentuk
menggunakan Aplikasi Fuzzy Logic Toolbox Matlab di atas, akan
diimplementasikan terhadap 80 orang pasien di Puskesmas Sarudik Sumatera
Utara. Tabel 4.1 menyajikan hasil diagnosis penyakit hipertensi pada para

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73

pasien tersebut berdasarkan diagnosis dokter dan diagnosis hasil implementasi
sistem inferensi kabur TSK.
Tabel 4.1
Diagnosis Penyakit Hipertensi

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Tekanan Darah
Sistolik
140
140
150
130
160
140
150
130
150
170
160
190
170
160
150
150
170
160
150
140
200
140
140
130
140
130
160
150

Diastolik
90
90
90
80
100
80
80
90
80
80
90
100
90
100
80
80
90
100
100
90
90
90
90
80
80
70
110
80

Diagnosis Dokter
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Prahipertensi
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Prahipertensi
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Prahipertensi
Hipertensi Tahap 1
Prahipertensi
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 1

Diagnosis Sistem
Inferensi Kabur
Takagi-Sugeno-kang
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Prahipertensi
Hipertensi Tahap 2
Prahipertensi
Hipertensi Tahap 1
Prahipertensi
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Prahipertensi
Prahipertensi
Prahipertensi
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 1
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No.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Tekanan Darah
Sistolik
140
110
120
150
130
180
90
170
160
150
130
170
160
130
130
150
140
150
100
100
160
170
180
110
160
170
110
120
100
100
150
190
180
170

Diastolik
100
90
90
80
90
90
70
80
90
80
80
90
80
90
70
80
90
80
80
90
80
90
90
80
90
90
80
80
80
80
90
100
90
80

Diagnosis Dokter
Hipertensi Tahap 1
Normal
Prahipertensi
Hipertensi Tahap 1
Prahipertensi
Hipertensi Tahap 2
Normal
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 1
Prahipertensi
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 2
Prahipertensi
Prahipertensi
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Normal
Normal
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 2
Normal
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 2
Normal
Prahipertensi
Normal
Normal
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 2

Diagnosis Sistem
Inferensi Kabur
Takagi-Sugeno-kang
Hipertensi Tahap 1
Normal
Prahipertensi
Hipertensi Tahap 1
Prahipertensi
Hipertensi Tahap 2
Normal
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 1
Prahipertensi
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 1
Prahipertensi
Prahipertensi
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Normal
Normal
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 2
Normal
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 2
Normal
Prahipertensi
Normal
Normal
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 2
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No.
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Tekanan Darah
Sistolik
100
110
140
140
160
150
120
100
140
160
110
140
150
130
150
110
120
140

Diastolik
70
80
90
100
80
80
80
70
90
50
80
90
80
90
90
90
90
90

Diagnosis Dokter
Normal
Normal
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 2
Hipertensi Tahap 1
Prahipertensi
Normal
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 2
Normal
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Prahipertensi
Hipertensi Tahap 1
Normal
Prahipertensi
Hipertensi Tahap 1

Diagnosis Sistem
Inferensi Kabur
Takagi-Sugeno-kang
Normal
Normal
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Prahipertensi
Normal
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 2
Normal
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 1
Prahipertensi
Hipertensi Tahap 1
Normal
Prahipertensi
Hipertensi Tahap 1

Pada Tabel 4.1 di atas, tampak bahwa terdapat perbedaan hasil
diagnosis menggunakan sistem inferensi kabur TSK dengan diagnosis dokter
sebanyak 7 pasien (dalam Tabel 4.1 dicetak tebal) dan kesamaan diagnosis
sebanyak 73 pasien. Perbedaan yang terjadi berupa perbedaan klasifikasi
dengan 1 tingkatan yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena dokter
mendiagnosis tidak hanya berdasarkan faktor tekanan darah sistolik dan
tekanan darah diastolik saja, tetapi juga berdasarkan beberapa faktor lainnya
seperti penyakit, usia, berat badan dan lain sebagainya.
Berdasarkan data pasien dari Puskesmas Sarudik Sumatera Utara
tersebut diperoleh tingkat kesesuaian antara diagnosis sistem inferensi kabur
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TSK dengan diagnosis dokter sebesar

73
∙ 100% = 91.25%. Tingkat
80

kesesuaian diagnosis akan semakin baik apabila tekanan darah sistolik dan
tekanan darah diastolik berada pada kategori yang sama berdasarkan Tabel 3.1.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Sistem inferensi kabur Takagi-Sugeno-Kang (TSK) dapat dipakai
untuk mendiagnosis penyakit hipertensi pada manusia. Hasil diagnosis
penyakit hipertensi berupa besarnya tekanan darah arteri pada manusia
beserta klasifikasi tekanan darah arterinya, dengan masukan berupa tekanan
darah sistolik dan tekanan darah diastolik.
Berdasarkan data pasien dari Puskesmas Sarudik Sumatera Utara
diperoleh tingkat kesesuaian antara diagnosis sistem inferensi kabur TSK
dengan diagnosis dokter sebesar 91.25%. Hal ini berarti bahwa sistem
inferensi kabur TSK cukup baik dalam mendiagnosis penyakit hipertensi
pada pasien di Puskesmas Sarudik Sumatera Utara tersebut.
Selain itu, diagnosis penyakit hipertensi menggunakan sistem
inferensi kabur TSK berbasis GUI dapat dikerjakan dengan cepat dan
mudah dengan menggunakan Aplikasi Fuzzy Logic Toolbox dalam Matlab.

B. Saran
Dalam tugas akhir ini hanya dibahas mengenai diagnosis penyakit
hipertensi pada pasien berusia 18 tahun ke atas menggunakan sistem
inferensi kabur TSK berdasarkan rata-rata tekanan darah arteri dengan
klasifikasi normal, prahipertensi, hipertensi tingkat 1, dan hipertensi tingkat
2. Untuk selanjutnya dapat ditambahkan klasifikasi tekanan darah rendah
(hipotensi) sehingga dapat mendiagnosis tekanan darah manusia mulai dari
tekanan darah rendah (hipotensi) sampai tekanan darah tinggi (hipertensi).
Faktor-faktor masukan yang digunakan dalam tugas tugas akhir ini
terbatas pada dua faktor yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah
diastolik. Untuk selanjutnya dapat ditambahkan faktor lain yang juga
berpengaruh dalam proses diagnosis penyakit hipertensi seperti usia, berat
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badan, dan lain sebagainya yang dapat meminimalkan perbedaan hasil
diagnosis sistem inferensi kabur TSK dengan diagnosis dokter.
Selain itu, dalam tugas akhir ini hanya dipakai satu metode sistem
inferensi kabur, yaitu sistem inferensi kabur Takagi-Sugeno-Kang. Untuk
selanjutnya dapat digunakan metode lain, seperti metode Tsukamoto atau
metode Mamdani.
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