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2.1 Penentuan Jumlah Produksi

2.1.1 Sistem

Sistem adalah sekumpulan elemen - elemen yang saling berkaitan antara satu

dengan yang lainnya, yang membentuk suatu interaksi dan berkesinambungan dalam

rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan (Simatupang, 1994). Berdasarkan

pengertian sistem diatas, maka ciri - ciri dan karakteristik sistem adalah :

1. Terdiri dari unsur - unsur yang membentuk satu kesatuan sistem.

2. Adanya saling ketergantungan antara satu elemen dengan elemen yang lain.

3. Adanya pencapaian tujuan secara bersama.

4. Adanya proses transformasi.

5. Adanya lingkungan yang mengakibatkan dinamika sistem.

Sehingga sistem produksi adalah suatu keterkaitan antara unsur - unsur yang berbeda

secara terpadu, menyatu dan menyeluruh dalam mentransformasikan masukan menjadi

sistem keluaran. Pada dasarnya sistem produksi merupakan sistem integral yang

mempunyai komponen struktural dan fungsional. Komponen struktural membentuk

sistem produksi yaitu material, mesin, peralatan, tenaga kerja, modal, energi, informasi

dan lain lain. Sedangkan komponen fungsional meliputi kegiatan perencanaan,

pengendalian, koordinasi yang berkaitan dengan manajemen organisasi (Gasperzs, 1998).

Suatu sistem produksi selalu dalam pengaruh lingkungan seperti perkembangan

teknologi, sosial, ekonomi, serta kebijaksanaan pemerintah. Elemen - elemen utama



sistem produksi akan mengalami umpan balik untuk pengendalian agar mampu

meningkatkan perbaikan terus - menerus.

Beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh sistem produksi (Gasperzs, 1998)

yaitu :

1. Mempunyai komponen yang saling berkaitan satu sama lainnya untuk membentuk

satu kesatuan yang utuh yaitu keterkaitan komponen struktural dan fungsional.

2. Mempunyai tujuan yang mendasari keberadaannya yaitu menghasilkan produk

(barang/jasa) yang berkualitas dengan harga yang kompetitifdipasaran.

3. Mempunyai mekanisme yang mengendalikan berupa optimalisasi pengalokasian

sumber - sumber daya.

2.1.2 Model

Sebuah model akan mempresentasikan karakteristik sistem aktualnya.

Representasi sistem aktual kedalam model tidak terlepas pada batasan model yang

mempresentasikan sistem aktualnya. Kejadian merupakan peristiwa yang mengakibatkan

perubahan situasi dalam sistem. Model dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu model

material (fisik), dan model non material (non fisik).

Kegunaan dan manfaat dari sebuah model adalah :

• Dapat melakukan analisis dan eksperimen masalah yang rumit yang tidak dapat

dilakukan pada sistem nyata.

• Digunakan sebagai alat komunikasi.

• Digunakan untuk memprediksi atau meramalkan

• Digunakan untuk kontrol atau pengendalian.



2.1.3 Perencanaan Produksi

Pada dasarnya perencanaan produksi merupakan suatu proses penentuan jumlah

produksi secara keseluruhan guna memenuhi tingkat permintaan yang diperoleh dan
peramalan dan pesanan, dengan tujuan meminimalisasi total biaya produksi. Perencanaan
itu sendiri di dalam perusahaan dibagi menjadi tiga bagian yaitu : perencanaan jangka

panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sehubungan dengan aktifitas perencanaan

operasi / kapasitas maka ketiga tingkatan tersebut memiliki fokus perencanaan yang

berbeda, yaitu :

Level Perencanaan
Horizon

perencanaan
Pelaksana Contoh

Long range plans Lebih dari 1 Top executive ^ Pemilihanjenisproduk

tahun ^5 Pemilihan lokasi dan

ukuran fasilitas

:& Desain produk

^s Desain sistem kerja

^5 Penentuan layout fasilitas

Intermediate/medium Antara 2 Manajer ^ Perencanaan tenaga kerja

range plans sampai 12 fungsional ^ Perencanaan output

bulan (manajer r& Perencanaan Subkontrak

operasi) <5 Perencanaan inventori

Short range plans Sampai 2 Supervisor dan :^ Penjadwalan pekerjaan

bulan foreman ^ Pembebanan mesin

'& Urutan pekerjaan

^ Kuantitas pesanan

•^ Production lot sizing
—J



2.1.3.1.Fungsi Perencanaan Produksi

• Merupakan rencana strategi perusahaan

• Alat ukur performasi proses perencanaan produksi

• Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi

• Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat

penyesuaian

2.1.3.2.Tujuan Perencanaan Produksi

• Mengembangkan perencanaan produksi yang feasible pada tingkat menyeluruh

yang akan mencapai keseimbangan antara permintaan dan suplai dengan

memperhatikan biaya minimal dari rencana produksi yang dibuat, walaupun biaya

bukan satu - satunya bahan pertimbangan.

• Sebagai masukan perencanaan sumber daya sehingga perencanaan sumber daya

dapat dikembangkan untuk mendukung perencanaan produksi.

• Meredam (stabilisasi) produk dan tenaga kerja terhadap fluktuasi permintaan.



2.2 Logika Fu$zy

2.11 Pengertian Logika fd^y

Dalam kehidupan sehari hari, kita tidak dapat memutuskan suatu masalah

dengan jawaban sederhana yaitu "Ya" atau "Tidak". Contohnya untuk menyatakan

seseorang berbadan "langsing", amat bersifat relatif. Demikian juga untuk mengatakan

warna "abu - abu" yang merupakan campuran antarawarna hitam dengan putih

Orang yang belum pernah mengenal logika Fuzzy pasti akan mengira bahwa

logika Fuzzy adalah sesuatu yang amat rumit dan tidak menyenangkan. Namun, sekali

seseorang mulai mengenalnya, ia pasti akan sangat tertarik dan akan menjadi pendatang

baru untuk ikut serta mempelajari logika Fuzzy. Logika Fuzzy dikatakan sebagai logika

baru yang lama, sebab ilmu tentang logika Fuzzy modern dan metode baru ditemukan

beberapa tahun yang lalu, padahal sebenarnya konsep tentang logika Fuzzy itu sendiri

sudah ada pada diri kita sejak lama yang dikutip dari pernyataan Lotfi A. Zadeh (Zadeh,

1988)

Logika Fuzzy pertama kali diprakarsai oleh Prof. Lotfi Zadeh dari University

California USA, pada tahun 1965 yang merupakan pengembangan dari teori himpunan

Fuzzy. Jadi logika Fuzzy dapat diartikan sebagai tiruan cara berpikir manusia dengan

menggunakan konsep sifat kesamaran suatu nilai, yang dapat memberikan suatu nilai dari

nol secara kontinu sampai nilai satu (Liman, 2001). Sistem logika Fuzzy, merupakan

sistem dengan tingkat ketelitian yang tinggi untuk mendiskripsikan suatu masalah, dapat

digunakan untuk mengatasi masalah yang kompleks, yang membutuhkan deskripsi secara

manusiawi atau pemikiran yang berdasarkan intuisi. Adapun cara penggunaan pengendali
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logika Fuzzy ini harus ada operator, yaitu manusia yang mengendalikan sistem tersebut

secara kualitatif dalam bentuk kalimat kalimat Fuzzy maupun angka - angka Fuzzy.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Prof Lotfi A. Zadeh, bapak dari logika

Fuzzy : "Pada hampir semua kasus kita dapat menghasilkan suatu produk tanpa

menggunakan logika Fuzzy, namun menggunakan Fuzzy akan lebih cepat dan lebih

murah". Logika Fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input

kedalam suatu ruang output.

Dengan metode logika Fuzzy, sistem pengendalian dan pengaturan dapat

direalisasikan lebih mudah, lebih manusiawi dan userfriendly (Hamonangan, 2001)

2.2.2 Himpunan Fuzzy dan Tinggi Himpunan Fuzzy

Himpunan Fuzzy ini didasarkan pada gagasan untuk memperluas jangkauan

fungsi karakteristik sedemikian hingga fungsi tersebut akan mencakup bilangan real pada

interval [0,1]. Nilai keanggotaannya menunjukkan bahwa suatu item dalam semesta

pembicaraan tidak hanya berada pada 0 atau 1, namun juga nilai yang terletak

diantaranya. Dengan kata lain, nilai kebenaran suatu item tidak hanya bernilai benar atau

salah. Nilai 0 menunjukkan salah, nilai 1 menunjukkan benar, dan masih ada yang

terletak antara benar dan salah (Jun, 1994)

Tinggi himpunan Fuzzy adalah derajat keanggotaan maksimumnya dan terikat

pada konsep normalisasi. Pada himpunan tegas {crisp), nilai keanggotaan suatu item x

dalam suatu himpunan A yang sering ditulis dengantfA[x\, memiliki 2 kemungkinan,

yaitu : (Kusumadewi dan Purnomo, 2004)

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

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

himpunan

Terkadang kemiripan keanggotaan Fuzzy dengan probabilitas menimbulkan

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

sangat berbeda antara kedua kasus tersebut. Keanggotaan Fuzzy memberikan suatu

ukuran terhadap pendapat atau kepuasan, sedangkan probabilitas mengindikasikan

proporsi terhadap keseringan suatu hasil bernilai benar dalam jangka panjang. Misalnya,

jika nilai keanggotaan suatu himpunan Fuzzy MUDA 0,9 maka tidak perlu

dipermasalahkan berapa seringnya nilai itu diulang secara individual untuk

mengharapkan suatu hasil yang hampir pasti muda. Di lain pihak, nilai probabilitas 0,9

berarti 10% dari himpunan tersebut diharapkan tidak muda (Jun, 1994)

Dengan menggunakan teori himpunan Fuzzy, logika bahasa dapat diwakili oleh

sebuah daerah yang mempunyai jangkauan tertentu yang menunjukkan derajat

keanggotaannya.

Himpunan Fuzzy memiliki 2 atribut, yaitu :

1. Linguistik, yaitu penamaan suatu group yang mewakili suatukeadaan atau kondisi

tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti: MUDA, PAROBAYA, TUA

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

seperti : 40,15,25



2.2.3 Domain Himpunan Fuzzy

Domain himpunan Fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diijinkan dalam semesta

pembicaraan. Domain merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik

(bertambah) secara monoton dari kiri kekanan. Nilai domain dapat berupa bilangan positif

atau negatif.

Biasanya domain memiliki batas atas dan batas bawah. Namun pada konsep Fuzzy

bisa jadi domain ini bersifat open ended.

2.2.4 Semesta Pembicaraan

Suatu model variasi Fuzzy seringkali dideskripsikan dalam syarat - syarat ruang

Fuzzynya. Ruang ini biasanya tersusun atas beberapa ruang Fuzzy, himpunan -

himpunan Fuzzy yang overlap yang mana masing - masing himpunan Fuzzy

mendeskripsikan suatu arti tertentu dari variabel - variabel yang diijinkan dalam

permasalahan.

Keseluruhan ruang permasalahan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar yang

diijinkan disebut dengan semesta pembicaraan (Universe ofDiscourse). Sebagai catatan,

semesta pembicaraan tergabung dalam suatu model variabel, tidak tergabung dengan

himpunan Fuzzy tertentu (jangkauan suatu himpunan Fuzzy disebut domain). Jangkauan

yang diperbolehkan oleh variabel tersebut merupakan ruang pennasalahan. Ruang ini

tersusun dalam sejumlah daerah Fuzzy yang overlap. Tiap - tiap daerah menunjukkan

suatu syarat sedemikian hingga dapat diambil kesimpulan dalam model tersebut. Koleksi
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himpunan Fuzzy yang berhubungan dengan suatu variabel disebut nama himpunan syarat

(Term Set) (Kusumadewi, 2002).

2.2.5 F"ungsi Keanggotaan

Fungsi keanggotaan (membershipfunction) adalah suatu kurva yang menunjukkan

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

dengan derajat keanggotaan) yang memilki interval 0 sampai 1 (Jun, 1994). Permukaan

himpunan Fuzzy yang merupakan bagian dari himpunan tersebut yang mendefinisikan

fungsi keanggotaan, dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Biasanya permukaan tersebut

berupa suatu garis kontinu yang bergerak dari kiri ke kanan.

2.2.6 Tipe Dasar Zadeh Untuk Operasi Hinpunan Fuzzy

Seperti halnya himpunan konvensional, ada beberapa operasi yang didefinisikan

secara khusus untuk mengkombinasikan dan memodifikasi himpunan Fuzzy. Berikut ini

beberapa operasi logika Fuzzy konvensional yang didefinisikan oleh Zadeh (Cox, 1994) :

a) Interseksi An B=min( '̂, [x\ #H [y])

b) Union Av B=max[^, [x] tfB [y])

c) Komplemen A' =1- #A [x]

2.2.7 Fungsi - Fungsi Implikasi

Tiap - tiap aturan (proporsi) pada basis pengetahuan Fuzzy akan berhubungan

dengan suatu relasi Fuzzy. Ada dua jenis proporsi Fuzzy yaitu (Cox, 1994):
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1. Conditional Fuzzy Proporsition

Jenis ini ditandai dengan penggunan pernyataan IF. Secara umum : IF x is A

THEN y is B dengan x dan y adalah skalar, Adan B adalah variabel linguistik. Proporsi

mengikuti IF disebut sebagai anteseden, sedangkan proporsi yang mengikuti THEN

disebut sebagai konsekuen. Proporsi ini dapat diperluas dengan menggunakan

penghubung Fuzzy, seperti :

IF(x, isA0»(x2is A2)-(x3is A3)« • (xi is A,)THEN y is B

Apabila suatu proporsi menggunakan bentuk terkondisi, maka ada dua fungsi implikasi

yang dapat digunakan, yaitu :

a) min (minimum), fungsi ini akan memotong output himpunan Fuzzy

b) Dot (product), fungsi ini akanmenskala output himpunan Fuzzy

2. Unconditional Fuzzy Proporsition

Jems ini ditandai dengan tidak digunakannya pernyataan IF. Secara umum x is A

dengan x adalah scalar dan A adalah variabel linguistik. Proporsi yang tak terkondisi

selalu diaplikasikan dengan model AND, tergantung pada bagaimana proporsi tersebut di

aplikasikan, bisa membatasi daerah output, bisa juga mendefinisikan default daerah solusi

(jika tidak ada aturan terkondisi yang dieksekusi)



2.3 Implementasi Logika Fuzzy

Pada dasarnya, sistem inferensi menggunakan logika Fuzzy dilakukan melalui

beberapa tahap yaitu :

Perlama, membentuk himpunan - himpunan Fuzzy pada setiap variabel.

Himpunan Fuzzy adalah suatu himpunan yang setiap anggotanya memiliki derajat

keanggotaan yang bernilai kontinu antara 0 sampai 1 (Jun, 1994). ada beberapa cara

untuk menentukan nilai keanggotaan pada suatu himpunan Fuzzy, antara lam :

1. Melalui evaluasi secara subyektif. Dalam hal ini, nilai Fuzzy bisa diperoleh dari

para pakar atau melalui pendekatan kurva yang cocok, seperti : kurva Linier,

Segitiga, Trapesium, Sigmoid, Gauss, atau Phi.

2. Melalui penbentukan cluster. Apabila data yang diberikan cukup besar, maka

dibentuk kelas - kelas (cluster). Tiap - tiap cluster dibentuk himpunan Fuzzy

dengan nilai keanggotaan yang dapat dicari dengan pendekatan kurva.

3. Melalui metode lain, seperti jaringansyaraftiruan atau algoritma genetik.

4. Melalui pembelajaran dan adaptasi.

Kedua, membentuk aturan. Aturan pada logika fuzzy mengikuti aturan IF

anteseden THEN konsekuen. Ada 2 metode penalaran yang dapat digunakan, yaitu :

1. Metode Mamdani

IF (x, is A,) • (x2 is A2) • ... • (xn is A„) THEN y is B
Dengan • adalah operator (misal : OR atau AND); .y, adalah variabel input ke-i; y

adalah variabel output; Ai dan B adalah himpunan Fuzzy.

2. Metode TSK (Takagi Sugeno Kang)

IF (x, is A,) • (x2 is A2) • ... • (xn is An) THEN
\z =kvx.+... +k,lxil+q )
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Dengan A, adalah himpunan Fuzzy ke-i sebagai anteseden dan /?, adalah suatu

konstanta (tegas) ke-i dan q jugamerupakan konstanta dalam konsekuen.

Ketiga, melakukan aplikasi fungsi implikasi (min atau product) dan

komposisi antar aturan (max, additive atau probabilistik or).

Keempat, melakukan penegasan (defuzzyfikasi). Pada bagian ini akan

dicari suatu nilai tegas pada daerah Fuzzy hasil dari komposisi antar aturan. Metode -

metode yang dapat digunakan antara lain : Centroid, Bisektor, Largest of Maximum,

Smallest ofMaximum, Mean of Maximum atau Weighted Average.

Kelima, menjalankan simulasi dan melakukan pengujian. Apabila hasil

yang diperoleh sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat segera dijalankan.

Namun, apabila masih terdapat koreksi, maka perlu diulang lagi dari langkah yang

pertama (Cox, 1994)

2.3.1 Fuzzy Clustering

I'uzzy clustering adalah salah satu teknik untuk menentukan Cluster optimal

dalam suatu ruang vector didasarkan pada bentuk nonnal Euclidean untuk jarak antar

vector (Jun, 1994). Cluster dikatakan fuzzy jika tiap - tiap objek dihubungkan dengan

menggunakan derajat keanggotaan. Sebagai contoh, suatu daerah akan masuk cluster P

tergantung pada seberapa derajat keanggotaannya terhadap data yang dimasukkan. Pada

prakteknya, biasanya perlu dilakukan preprocessing terlebih dahulu. Akan lebih

menguntungkan apabila data yang akan diolah dalam keadaan nonnal, misalkan berada

pada interval [0 1]. Dengan demikian perlu dilakukan normalisasi untuk suatu nilai x,

menjadi x normal (a-) dengan rumus :

.v -

X ~ X •
mm

~ X„

.(2.2)



dengan xmm adalah nilai terkecil yang terukur dan xmixx adalah nilai terbesar yang terukur.

1'uzzv clustering sangat berguna bagi pemodelan Fuzzy terutama dalam

mengidentifikasi aturan - aturan Fuzzy. Pada dasarnya dalam clustermg terdapat

beberapa teknik untuk pengc/w.v/cran yaitu K-Means (or C-Means) clustering, fuzzy C-

Means (IX 'M), mountain clustering dan subtractive clustering (Jang, 1997). Dalam hal ini

kita akan membahas metode subtractive clustermg.

Konsep dasar algoritma subtractive clustering adalah membentuk suatu cluster

baru dengan pusat cluster yang dipilih berdasarkan potensi tertinggi suatu titik data. Pada

implementasmya, bisa digunakan 2 pecahan sebagai faktor pembanding, yaitu Rasio

Penerimaan (Accept ratio) dan Rasio Penolakan (Reject ratio). Baik Rasio Penerimaan

maupun Rasio Penolakan keduanya merupakan suatu bilangan pecahan yang bernilai 0

sampai 1. Rasio Penerimaan merupakan batas bawah dimana suatu titik data yang

menjadi kandidat (calon) pusat cluster diperbolehkan untuk menjadi pusat cluster.

Sedangkan Rasio Penolakan merupakan batas atas dimana suatu titik data yang menjadi

kandidat (calon) pusat cluster tidak diperbolehkan untuk menjadi pusat cluster. Pada

suatu iterasi, apabila telah ditemukan suatu titik data dengan potensi tertinggi (misal: Xk

dengan potensi Dk), kemudian akan dilanjutkan dengan mencari Rasio potensi titik data

tersebut dengan potensi tertinggi suatu titik data pada awal iterasi (misal: Xh dengan

potensi Dh). Hasil bagi antara Dk dengan Dh ini kemudian disebut dengan Rasio (Rasio =

Dk/Dh). Ada 3 kondisi yang bisa terjadi dalam suatu iterasi (Gambar 2.1):

ta Apabila Rasio > Rasio Penerimaan, maka titik data tersebut diterima sebagai pusat

cluster baru.

mApabila Rasio Penolakan < Rasio < Rasio Penerimaan maka titik data tersebut baru

akan diterima sebagai pusat cluster baru hanya jika titik data tersebut terletak pada

jarak yang cukup jauh dengan pusat cluster yang lainnya (hasil penjumlahan antara

Rasio dan jarak terpanjang titik data tersebut dengan pusat cluster lainnya yang telah



ada > 1). Apabila hasil penjumlahan antara Rasio dan jarak terpanjang titik data

tersebut dengan pusat cluster lainnya yang telah ada < 1, maka selain titik data tersebut

tidak akan diterima sebagai pusat cluster, dia sudah tidak akan dipertimbangkan lagi

untuk menjadi pusat cluster baru (potensinya diset sama dengan nol).

Apabila Rasio < Rasio Penolakan, maka sudah tidak ada lagi titik data yang akan

dipertimbangkan untuk menjadi kandidat pusat cluster, iterasi dihentikan.

Data diterima sebagai
pusat cluster tapi

Data tidak diterima dengan syarat. Data diterima sebagai
sebagai pusat cluster (Reject ratio < Rasio < t duster
(Rasio < Reject ratio) Accept ratio) (Ras|Q > Accept tMq)

•4

Reject ratio Accept ratio

Gambar 2.1 Rasio, accept ratio, dan reject ratio

(Sumber : Kusumadewi dan Purnomo, 2004)

Perbedaan lain dengan metode FCM adalah, jika pada metode FCM pusat cluster

bisa jadi bukan merupakan salah satu dari data yang dicluster, tidak demikian halnya

dengan metode subtractive clustering. Pada metode subtractive clustering, suatu pusat

cluster pasti merupakan salah satu data yang ikut dicluster, yaitu data dimana derajat

keanggotaannya pada cluster tersebut sama dengan 1. Penjumlahan semua derajat

keanggotaan pada FCM selalu bernilai sama dengan 1, namun tidak demikian dengan

subtractive clustering. Pada metode subtractive clustering, penjumlahan semua derajat

keanggotaannya belum tentu (bahkan jarang) bernilai sama dengan 1. Disamping itu,

pada subtractive clustering jumlah aturan yang terjadi akan sebanyak jumlah cluster yang

didapat. Metode penalaran yang digunakan menggunakan Sugeno. Batasan yang lain

adalah banyaknya himpunan fuzzy tiap - tiap dimensi data (variabel) sama dengan jumlah

aturan. Batasan terakhir adalah fungsi keanggotaan menggunakan model Gauss, dengan

parameter [a, Center] (Gambar 2.2)
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MIX]

0 v_ ->C ^~

Gambar 2.2 Kurva Gauss (Sumber : Kusumadewi dan Purnomo, 2004)

Dengan kurva Gauss tersebut, maka derajat keanggotaan suatu titik data X! pada cluster

ke-k, adalah:

tv(v?

A* =e
7-r 2-?

.(2.3)

2.3.2 Pembentukan Fuzzy Inference Sistem (FIS) Dengan Metode Sugeno

Penalaran Fuzzy dengan metode Sugeno hampir sama dengan penalaran dengan

metode Fuzzy yang Iain, hanya saja output (konsekuen) sistem tidak berupa himpunan

Fuzzy melainkan berupa konstanta. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi - Sugeno Kang

pada tahun 1985.

Pembentukan FIS ini didasarkan pada metode penalaran Sugeno orde satu, dengan

kumpulan aturan berbentuk :

[Rl] IF (x,isAu) • (x2 is A12) • ... • (xn is Alm) THEN

l= =kuXl+... +klmxm+kwl



[R2] IF (X| is A21) • (x2 is A22)

[z =k2lxl +...+ *,„,*,„+*,„);

[Rr] IF (x, is Aml) • (x2 is Am2)

\z =kr]xi +... +km,xm+kr{)\,
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(x„ is A?m) THEN

(x„ is Arm) THEN

Dengan Au adalah himpunan Fuzzy aturan ke-i variabel ke-j sebagai anteseden, k{i

adalah koefisien persamaan output Fuzzy aturan ke-i variabel ke-j (i = l,2,...,r; j =

l,2,...,m), dan kj0 adalah konstanta persamaan output Fuzzy aturan ke-i. Jumlah aturan =

r yang terbentuk. Untuk mempermudah komputasi, matrik:

K =

*., 12 • kw

k2] 22 • *20

*,i Ki • Ko

disusun menjadi satu vektor K:

"- = L^ii ^12 ••• klm k10 k21 k22...k2m k20...krl kr2...krm k^,J

yang berukuran r * (m+1) (Jun, 1994)

Karena kita memiliki n buah titik data, maka kita dapat mencari derajat keanggotaan

setiap titik data i dalam setiap cluster k dengan menggunakan fungsi gauss. Berbeda

dengan derajat keanggotaan pada subtractive clustering, pada bagian ini derajat

keanggotaan hanya melibatkan variabel - variabel input saja. Untuk selanjutnya nilai j =

l,2,...,m (m = jumlah variabel input). Kemudian derajat keanggotaan setiap data i dalam

cluster k ini kita kalikan dengan setiap atribut j dari data i, misalkan kita namai dengan

a a.
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dk,i = X *k, dan. •(2.4)

</*,-(™+0 =,4i, (2.5)

Langkah selanjutnya adalah membentuk matrik U yang berukuran n x (r*(m+l))

uu uu ... u]m U] Wl(r*(ro+l))

I! =
W-,, «„ U2n, U2im*\\ U\i,n,2\ W2I>*(„, +|))

Un\ Unl ••• V„m W„(m+l) "„(m+2)

Vektor z, sebagai vektor output berbentuk

-=[-, z2 ... z,J (2.6)

Dari vektor k, matrik U dan vektor z ini dapat dibentuk suatu persamaan yang berbentuk :

U*k = z (2.7)


