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2.1. Logika Fuzzy

Himpunan fuzzy yang menjadi dasar dari simulasi fuzzy merupakan himpunan

yang dikembangkan dari himpunan tradisional, yaitu himpunan yang dimana

membagi keanggotaannya menjadi dua keadaan saja yaitu 0 dan 1 menandakan

iya atau tidaknya bagian dari suatu himpunan. Himpunan fuzzy yang

dikembangkan oleh Lotfi Zadeh ditahun 1965, adalah himpunan yang memiliki

nilai keanggotaan berada pada interval 0 sampai 1, sehingga memiliki lebih

banyak informasi, dengan ketepatan yang bergantung pada prosedur dan aturan

yang mendasarnya,

Himpunan fuzzy memiliki dua atribut untuk mendefinisikan keanggotaanya,

pertama linguistik: menyatakan persamaan suatu kelompok keadaan tertentu

dengan menggunakan bahasa alami, seperti : dingin, panas. Yang kedua numeris:

menunjukkan suatu nilai menjadi ukuran dari suatu variabel seperti: 18, 36

[Kusumadewi,2004],

2.1.1. Fungsi Keanggotaan

Fungsi keanggotaan menunjukkan pemetaan nilai masukkan kedalam nilai

keanggotaan atau derajat kaenggotaannya dalam suatu kurva. Dan cara untuk

mendapatkan nilai keanggotaan tersebut adalah melalui pendekatan fungsi.



2.1.1.1. Representasi linear

Pemetaan input digambarkan sebagai suatu garis lurus. Ada 2 keadaan

himpunanfuzzy linier, yaitu: reperentasi linier naik, kenaikkan himpunan dimulai

dari nilai derajat keanggotaan nol menuju derajat keanggotaanlebih tinggi.
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Gambar 2.1 Representasi linier naik

Fungsi keanggotaan representasi linier naik:

Ax\ =

0; x<a,x>b

(x-a)/(b-a); a<x<b

1; x = b

(2.1)

dengan:

u[x]: derajat keanggotaan x

x: suatu nilai di dalam domain/wzry

a : batas awal doamain himpunan/kzzy

b : batas akhir doamain himpunanfuzzy

Kemudian representasi linier turun ditunjukan oleh Gambar 2.2, dimulai dari

derajat keanggotaan tertinggi bergerak menurunke derajat keanggotaan terendah.

Fungsi keanggotaan representasi linier turun:

<H

1; x = a

(b - x)l(b-a); a< x< b

0; x > b,x < a

(2.2)



dengan:

uLx]: derajat keanggotaan x

x: suatu nilai di dalam domainfuzzy

a: batas awal domain himpunan/krzy

b: batas akhir domain himpunan fuzzy
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Gambar 2.2 Representasi linier turun

2.1.1.2. Representasi kurva segitiga

Kurva segitiga ditunjukan oleh Gambar 2.3, merupakan gabungan antara 2

garis (linier), dengan puncak dari segitiga tersebut bernilai satu. Sisi kanan dan

kirinya merupakan bentuk liniermenuju ke0.
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Gambar 2.3 Kurva segitiga

Fungsi keanggotaan kurva segitiga:

«•

0; x<a,x>c

(x-a)I(b-a); a<x<b

(c-x)I(c-b); b<x<c

(2.3)



dengan:

u,[x]: derajat keanggotaan x

x: suatu nilai di dalam domainfuzzy

a: batas awal domain himpunan /kqy

b: batas tengah domain himpunan/zcqy

c: batas akhir doamain himpunan fuzzy

2.1.2. Operator dasar untuk operasi dmarfuzzy

a) Operator AND

Operator ini merupakan operasi interseksi pada suatu himpunan. Hasil operasi

diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antar elemen pada

himpunan-himpunan yangbersangkutan.

MAnB =min(nA[x],(iB[y]) (2.4)

dengan:

\lA [x]: derajat keanggotan x dalam himpunan/wzzy A.

Mb [y]: derajat keanggotan y dalam himpunanfuzzy B.

b) Operator OR

Operator ini merupakan operator operasi union pada suatu himpunan. Hasil

operasi diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antar elemen pada

himpunan-himpunan yang bersangkutan.

Ma<jB =max (Ha M, Mb [y]) <2-5)



dengan:

ftA [x]: derajatkeanggotan x dalam himpunan/wzzy A.

|iB[y]: derajatkeanggotan y dalam himpunan/wzzy B.

2.1.3. Fungsi implikasi

Bentuk umum dari aturan yang digunakan dalam fungsi implikasi adalah:

IF (xi is Ai) • (x2i is A2) .......«(Xn is A„) Then y is B. Denganx variabel-variabel

masukan dan y variabel keluaran. Aj, A2 dan B adalah himpunan fuzzy dan •

adalah operator fuzzy.. Secara umum, ada dua fungsi implikasi yang dapat

digunakan:

a) Min (minimum), fungsi ini akan memotong keluaran himpunan fuzzy,

ditunjukan oleh Gambar 2.4 dibawah.

b) Dot (product) yang ditunjukan oleh Gambar 2.5 dibawah, fungsi ini akan

menskala keluaran himpunan/uzzy.

N . Aplikasi fungsi implikasi

7JZX
Aplikasi Operator

Gambar 2.4 Fungsi implikasi MIN



10

M . Aplikasi fungsi implikasi

Aplikasi Operator

Gambar 2.5 Fungsi implikasi DOT

2.1.4. Komposisi atursmfuzzy

1. Metode max (Maksimum)

Solusi himpunan fuzzy yang ditunjukan oleh Gambar 2.6, diperoleh dengan

mengambil nilai maksimum aturan, dan digunakan untuk memodifikasi daerah

fuzzy dan mengaplikasikannya ke keluaran dengan operator OR (Union). Secara

umum dapat dituliskan:

uSF[x,] = max( P-sf[x,], uKf [xO ) (2.6)

dengan;

Msf[xj] = nilai keanggotaan solusi/krzy sampai aturan ke-i;

Mkf[x(] = nilai keanggotaan konsekuenfuzzy aturan ke-i;

Misalkan ada 3 aturan ;

[Rl] IF Biaya Produksi RENDAH AND Permintaan NAIK THEN Produksi

Barang BERTAMBAH.

[R2] IFBiaya Produksi STANDAR THEN Produksi Barang NORMAL.

[R3] IF Biaya Produksi TINGGI AND Permintaan TURUN THEN Produksi

Barang BERKURANG



II

2. Metode additive

Solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan melakukan penyaringan nilai

keanggotaan yang tinggi terhadap semua keluran daerah/wzzy.

UsflX,] = min ( Hsf[xJ, Hkf [xj ) (2.7)

dengan;

MsFiXi] = nilai keanggotaan solusifuzzy sampai aturan ke-i;

MkfiXj] - nilai keanggotaankonsekuenfuzzy aturan ke-i;

Input Fuzzy Aplikasi Operasi Fuzzy Aplikasi metode implikasi

Rendah Naik \ Bertambah

Gambar 2.6 Komposisi aturan

Aplikasi metode
kompisisi (max,)



12

3. Metode probabilistik OR (PROBOR)

Solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan perkalian semua

keluaran daerahfuzzy.

Msf[xJ =( MsfM+Hkf M)" <Msf[xJ*Hkf M ) (2-8)

dengan;

Msf[xj] = nilai keanggotaan solusifuzzy sampai aturan ke-i;

Mkf[Xi] =nilai keanggotaan konsekuenfuzzy aturan ke-i;

2.1.5. Penegasan (defuzzifikasi)

Masukan untuk proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang

diperoleh dari proses komposisi aturan-aturan fuzzy. Dan jika diberikan suatu

himpunan fuzzy dalam interval tertentu, maka harus dapat diambil nilai tegasnya

(crisp) tertentu sebagai keluaran.

1. Metode centroid

Solusi diperoleh dengan cara mengambil titik pust pada daerah fuzzy. Secara

umum dituliskan sebagai berikut.

\li(z)zdz
Untuk variabel kontinyu: z = -^ (29)\Miz)dz

Untuk variabel diskret z - ~ (2.10)
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keterangan:

z = nilai defuzzifikasi

u (z) = derajat keanggotaan daerah komposisifuzzy

\i (zj) = derajat keanggotaan daerah komposisifuzzyke-j

2. Metode bisektor

Solusi diperoleh dengan cara mengambil nilai pada domain fuzzy yang

memiliki nilai keanggotaan setengah dari jumlah total nilai keanggotaan

padadaerah fuzzy. Secara umum dituliskan sebagai berikut:

*• i = 0

dengan:

z = nilai defuzzifikasi

Ha = derajat keanggotaan daerah komposisifuzzy ke-i

3. Metode mean ofmaximum (MOM)

Solusi diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki

nilai keanggotaan maksimum. Secara umumdituliskan sebagai berikut:

z = mean {d! | ft (di) = maximum {iA} (2.12)

dengan:

z = nilai defuzzifikasi

jO(dj) = derajat keanggotaan maksimum daerah komposisi fuzzy

4. Metode smallest ofmaximum (SOM)

Solusi diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil dari domain yang

memiliki nilai keanggotaan maksimum. Secara umum dituliskan sebagai berikut:
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x = min {abs (d,) | Ji (d*) = maximum |tA} (2.13)

dengan:

z = nilai defuzzifikasi

it(di) = derajat keanggotaan maksimumdaerah komposisi fuzzy

5. Metode largest ofmaximum (LOM)

Solusi diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar dari domain yang

memiliki nilai keanggotaan maksimum. Secara umum dituliskan sebagai berikut:

x = max {abs (di) | \i (di)= maximum ilA} (214)

dengan:

z = nilai defuzzifikasi

\i (d,) = derajat keanggotaan maksimum daerah komposisi fuzzy

2.1.6 Penalaran/wzg?

Penalaran dan analisa sistem fuzzy dilakukan melalui langkah-langkah

dibawah ini:

a. Menetukan variabel-variabel dan himpunan fuzzy.

b. Menentukan fungsi keanggotaan.

c. Melakukan implementasi fungsi implikasi.

d. Melakukan komposisi aturan dan proses penegasan.

2.1.6.1. Penalaran monoton

Jika dua daerah fuzzy direlasikan dengan implikasi sederhana IF x is A

Then y is B, maka sistem fuzzy dapat berjalan tanpa melalui komposisi dan
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defuzzifikasi. Sedangkan nilai keluaran dapat ditentukan secara langsung dari

derajat keanggotaan yang berhubungan dengan antasedennya.

2.1.6.2. Metode tsukamoto

Setiap konsekuen pada aturan yang berbenruk If-Then harus

direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang

monoton sperti pada Gambar 2.1, 2.2 dan Gambar 2.3. Sebagai hasilnya, keluaran

hasil penalaran dari tiap-tiap aturan merupakan nilai tegas berdasarkan a-predikat.

Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Alur penalaran

untuk mendapatkan satu nilai tegas z seperti terlihat pada Gambar 2.7 dibawah ini.

Dan rata-rata terbobot:

a, + a2
(2.15)

dengan:

(Xi =fire strength aturan fuzzy ke-1

z\ = nilai dalam domain himpunan keluaran/krzy

Ci2 =fire strength aturan fuzzy ke-2

zt = nilai dalam domain himpunan keluaran^wzzy

2.1.6.3. Metode mamdani

Metode Mamdani disebut juga dengan metode Max-Min, karena pada

aplikasi fungsi implikasi metode ini menggunakan operator AND (min), dan pada

komposisi aturan metode ini menggunakan operator OR (max). Untuk aplikasi
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penegasan metode ini dapat menggunakan metode centroid, bisektor, MOM,

LOM, dan metode SOM. Proses defuzzifikzsi dapat dilihat melalui Gambar 2.8

dibawah ini.

Daerahfuzzy 'A1

Daerahjitzzy 'B'

Daerahfuzzy 'C

ulzl

Keluaran

daerah fuzzy
'D'

Var-l Var-2 *> Var-3

Gambar 2.7 Penalaran dengan metode tsukamoto

Nilai yang diharapkan

Gambar 2.8 Proses defuzzifikasi
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2.2. Borland Delphi 6.0

Borland Delphi atau yang biasa disebut Delphi merupakan perangkat lunak

yang bekerja dalam sistem Windows. Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk

membuat aplikasi apa saja, termasuk aplikasi mengolah angka, bahkan sampai

aplikasi basis data. Delphi versi 6 telah dilengkapi dengan fasilitas pemograman

yang sangat lengkap. Fasilitas tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu object

dan bahasa pemograman. Object adalah suatu komponen yang mempunyai bentuk

fisik dan biasanya dapat dilihat dan dipakai untuk melakukan tugas tertentu dan

mempunyai batasan-batasan tertentu. Sedangkan bahasa pemograman disebut

sebagai kumpulan teks yang mempunyai arti tertentu dan disusun dengan aturan

tertentu untuk menjalankan tugas tertentu. Gabungan object dan bahasa

pemograman ini disebut sebagai bahasa pemograman berorientasi object. Delphi

jugadapat menangani data dalam berbagai format basis data, seperti: MS-Acsess,

SyBase, Oracle, FoxPro, Informix, DB2, MySQL dan Iain-lain [Alam,2001].

2.3. MySQL

MySQL adalah salah satu jenis server basis data yang menggunakan SQL

(Structured Query Language) yaitu bahasa yang sangat mendukung berbagai tipe

format basis data dan megolah basis data secara cepat dan efisien. MySQL

termasuk kedalam Relational Database Management System (RDBMS), yaitu

model basis data dalam bentuk tabel-tabel yang saling terhubungkan. MySQL

mempunyai tiga subbahasa, yaitu Data Definition Language (DDL), Data

Manipulation Language (DML) dan Data Control Language (DCL). DDL
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berfungsi pada obyek basisdata, seperti membuat, mengubah dan menghapus

tabel. DML bertugas untuk melihat, menambah dan menghapus isi tabel. Dan

DCL digunakan untuk kepentingan keamanan suatu basis data, seperti

memberikan dan mencabuthak akses ke suatubasis data [Handoko,2004].

2.4. Teknik Prakiraan Cuaca

Dalam membuat simulasi fuzzy prakiraan cuaca didasarkan pada informasi

Stasiun Meteorologi dan Geofisika Lanud Adisucipto Jogjakarta, bahwa ada 4 hal

penting dalam melakukan prakiraan cuaca, yaitu:

1. Analisis Streamline

Adalah analisis tehadap pola-pola gerakkan udara (arah angin) dan gangguan

cuaca seperti pembentukkan awan atau angin yang hebat.

2. Analisis Isobar

Adalah analisis terhadap tekanan udara, sehinga dari analisis ini dapat

diketahui daerah yang menjadi pusat tekanan tinggi dan tekanan rendah.

3. Analisis Massa Udara

Analisis ini berguna untuk mencari asal pergerakkan angin atau udara.

4. Analisis Suhu Udara

Analisis ini untuk mengetahui keadaan suhu daerah tertentu [Handoko,2004].

Berdasarkan survei Stasiun Badan Meteorologi dan Geofisika Lanud

Adisucipto Jogjakarta, pada umumnya kondisi cuaca di wilayah Jogjakarta disetiap

kabupatennya adalah sama, nri disebabkan letak geografis wilayah Jogjakarta

berada di dekat pantai. Khusus untuk kabupaten Sleman kondisi cuaca agak
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berbeda karena dekat dengan gunung Merapi, perbedaan tersebut hanya terletak

pada curah hujannya saja. Kondisi iklim di wilayah Jogjakarta: kelembaban udara

berdasarkan waktu akan semakin menurun sampai siang hari pada saat suhu udara

maksimum, kemudian naik kembali hingga mencapai nilai minimum di malam

hari, untuk daerah pantai memiliki nilai kelembaban yang tinggi karena kandungan

uap air didukung oleh besarnya energi penguapan di laut. Selain unsur tersebut

pemantauan cuaca juga dilakukaan dengan mengamati angin permukaan pada

suatu daerah, dengan demikian diketahui daerah yang memiliki tekanan tertinggi

dan tekanan terendah

Letak wilayah Jogjakarta kira-kira 7 derajat lintang selatan dan beriklim

tropis, cerah sepanjang tahun. Udara disetiap harinya terasa sedikit panas dan

lembab. Dalam setahun hanya terdapat dua musim, musim hujan dan musim

panas. Biasanya musim penghujan berawal dari bulan September dan berakhir

pada bulan Agustus. Biasanya tidak ada hujan sepanjang bulan Mci sampai bulan

Agustus, sehingga udara terasa panas dan lembab baik pada siang hari maupun

malam hari dan pagi hari. Curah hujan perbulannya berkisar 3mm sampai dengan

469 mm, dimana nilai diatas 300 mm terjadi pada bulan Januari hingga April.

Hujan lebat terjadi pada bulan Febuari dan hujan terendah biasanya terjadi

diantara bulan Mei dan Oktober. Curah hujan dalam setahunnya sekitar 1900mm.


