
BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1. Pendahuluan

Simulasi prakiraan cuaca dengan logika fuzzy 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 terhadap pola-pola gerakan udara (arah angin) dan gangguan

cuaca seperti pembentukan awan atau angin yang hebat.

2. Analisis Isobar

Adalah analisis terhadap tekanan udara, sehingga 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 (udara).

4. Analisis Suhu Udara

Analisis ini untuk mengetahui keadaan suhu daerah tertentu. (Handoko, 2004).

Diagram blok simulasi prakiraan cuaca dengan logika fuzzy untuk

mengolah informasi Stasiun Meteorologi dan Geofisika Lanud Adisucipto

Jogjakarta ditunjukkan pada Gambar 3.1. Karakteristik-karakteristik atau variabel-

variabel yang berkaitan dengan simulasi prakiraan cuaca dengan logika fuzzy

dikelompokkan sesuai dengan fungsinya, apakah sebagai fungsi masukan atau

fungsi keluaran, kemudian ditentukan batasan operasionalnya sehingga variabel-

variabel tersebut dapat menjalankan fungsinya.
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Gambar 3.1 Diagram blok sistem

Variabel-variabel yang telah dirumuskan diatas, dibentuk himpunan juzzy-

nya (dekomposisi variabel menjadi himpunan fuzzy) sesuai dengan yang

dibutuhkan oleh simulasi prakiraan cuaca ini. Pembentukkan himpunan fuzzy

harus memenuhi kriteria-kriteria: mempunyai nama himpunan fuzzy dan

mempunyai domain. Selanjutnya membuat aturan fuzzy yang menunjukkan
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bagaimana suatu sistem fuzzy beroperasi. Pada bagian defuzzifikasi akan dipilih

suatu nilai dari suatu variabel solusi yang merupakan konsekuen dari daerah fuzzy.

Dalam tahap menjalankan simulasi, dibangun suatu simulasi secara lengkap yang

dapat memberikan kemudahan bagi pengguna. Dari simulasi yang sudah dibentuk,

diujikan untuk beberapa nilai masukkan untuk mendapatkan kebenaran dan

validasi keluaran.

3.2. Perancangan Simulasi Prakiraan Cuaca dengan Penalaran Fuzzy

Metode Mamdani (Min-Max)

Dari aturan-aturan fuzzy yang berbeda, aturan-aturan tersebut sama-sama

dapat menghasilkan nilai keluaran (a-prediket ) yang sama. Penggunaan metode

Mamdani (min-max) dikarenakan metode ini mengkombinasikan nilai-nilai a-

prediket dari aturan-aturan tersebut untuk mendapatkan nilai keluaran fuzzy.

Operator Min sebagai fungsi interseksi digunakan untuk mendapatkan nilai a-

prediket dari masing-masing aturan, kemudian dengan operator Max yang

memiliki fungsi union, menggabungkan a-prediket-a-prediket dari aturan-aturan

tersebut untuk menentukan nilai keluaranfuzzy.

3.2.1 Pembentukkan himpunan/wzzy

3.2.1.1 Variabel masukanfuzzy arah angin.

Secara operasional variabel masukan arah angin ditunjukan oleh Gambar

3.2 memiliki batasan nilai dari 0 sampai dengan 360, dengan satuan derajat.

Himpunan-himpunan fuzzy untuk variabel masukan arah mata angin: Utara ke

Selatan (U-S), Selatan ke Utara (S-U), Barat ke Timur (B-T), Timur ke Barat (T-
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B), Utara ke Timur (U-T), Timur ke utara (T-U), Utara ke Barat (U-B), Barat ke

Utara (B-U), Selatan ke Barat (S-B), Barat ke Selatan (B-S), Selatan ke Timur (S-

T), Timur ke Selatan (T-S). Semesta pembicaran 0° sampai dengan 360 °.

nM

JtAngB-sM-
45 -X

45-0

1

Fungsi keanggotaan domain Timur ke Selatan (T-S) [45 - 90] °:

HAngU-B[x]-

0 , x < 45, x>90

X -90
;180<jc < ">25

90 -45

1 ; x = 90

Fungsi keanggotaan domain Selatan ke Barat (S-B) [90-135] °:

M-AngT-u[x]=

0 ;x<90,x>135

135 -x

135-90

l

; 90 < x < 135

; x = 90

45 x 90 135 180 225 270 315 360

Gambar 3.2 Himpunan/wzzy untuk variabel masukan arah angin

Fungsi keanggotaan domain Barat ke Selatan (B-S) [0 - 45] °:

0 ; x > 45

,135 <x <180 (31)

; x = 0

(3.2)

(3.3)



Fungsi keanggotaan domain Utara ke Barat (U-B) [135- 180]

UAngT-s[x]=<

0 ;x<135,x>180

x-135

180-135

1

; 135 < x < 180

; x = 180

Fungsi keanggotaan domain Utara ke Timur (U-T) [180 - 225]

[tAngU-TlXi"

0 ;x<180,x>225

180 -x

225-180

1

180 < x < 225

x = 180

Fungsi keanggotaan domain Selatan ke Timur (S-T) [225 - 270] °:

JlAngS-T[x]=

0 ;x<225,x>270

x-225

270 - 225

1

; 225 < x < 270

: x = 270

Fungsi keanggotaan domain Barat ke Utara (B-U) [270 - 315]

M-AngB-u[x]-.

0 ;x<270,x>315

315-x

315-270

1

; 270<x<315

; :x = 270

Fungsi keanggotaan domain Timur ke Utara (T-U) [315 - 360]

x = 360

HAngs-B[xH -,w~* ; 315<x<360
360-315

1 ; x = 315
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(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.8)



Fungsi keanggotaan domain Selatan ke Utara (S-U) [0 -45] °dan [45 -90] °:

x = 45, x = 90

0 < x < 45

45 < x < 90

|tAngU-T[x]-.

0

x - 45

45-0

x - 90

90 - 45

1 ; x = 45
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(3.9)

Fungsi keanggotaan domain Timur ke Barat (T-B) [90-135] °dan [135 -180] °:

MAngT-B[x]-.

0 ; x = 90,x = 180

x-90

135-90

180-x

180-135

1

90 < x < 135

135<x<180

x = 180

(3.10)

Fungsi keanggotaan domain Barat ke Timur (B-T) [180 -225] °dan [225 -270]

M-AngB-T[x]—.

0 ; x = 180,x = 270

x-180

225 -180
270-x

270 - 225

1

180 < x < 225

225 < x < 270

x = 225

(3.11)

Fungsi keanggotaan domain Utara ke Selatan (U-S) [270 -315]° dan 315 -360]

JiAngS-uM-.

0 ; x = 270, x = 360

x-270
270 < x < 315

315-270'
360-x

360-315'
315 <x <360

1 ; x = 315

(3.12)



27

3.2.1.2 Variabel masukanfuzzy tekanan udara.

Secara operasional variabel masukan tekanan udara ditunjukan oleh

Gambar 3.3 memiliki batasan nilai dari 1005 sampai dengan 1016, dengan satuan

millibar (mbar). Variabel masukan tekanan udara terdiri atas 2 himpunan fuzzy,

yaitu: tinggi dan rendah. Semesta pembicaraan 1005 mbar sampai dengan 101

6mbar, dengan domain rendah [1005-1016] mbar dan tinggi [1005-1016] mbar.

rendah

vM *

1005 1016

Gambar 3.3 Himpunan/wzzy untuk variabel masukan tekanan udara

Fungsi keanggotaan domain rendah [1005-1016] mbar:

0 ; x<1005,x>1016

|tTekrendah[x]--
1U1U A

1005<x< 1016
1016-1005'

1 ; x = 1005

(3.13)

Fungsi keanggotaan domain tinggi [1005-1016] mbar:

0 ; x<1005,x>1016

1005 <x< 1016^TektinggiMh <
x-1005

1016-1005

1 ; x = 1016

(3.14)

3.2.1.3 Variabel masukan fuzzy kelembaban udara.

Secara operasional variabel masukan kelembaban udara ditunjukan oleh

Gambar 3.4 memiliki batasan nilai dari 60 sampai dengan 97, dengan satuan
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persen (%). Variabel masukan kelembaban udara terdiri atas 2 himpunan fuzzy,

yaitu: basah dan kering. Semesta pembicaraan 60 %sampai dengan 97 %, dengan

domain kering [60-97] % dan basah [60-97] %.

kering basah

Gambar 3.4 Himpunan fuzzy untuk variabel masukan kelembaban udara

Fungsi keanggotaan domain kering [60-97] %:

|tKlmkermg[x] •

0 ; x<60,x>97

97-x _
60 < x < 97

97 - 60'

1 ; x = 60

Fungsi keanggotaan domain basah [60-97] %:

|-tKlmbasah[x]

0 ; x<60,x>97

x-60

97-60

1

60 < x < 97

x = 97

(3.15)

(3.16)

3.2.1.4 Variabel masukan/Kzzy suhu udara.

Secara operasional variabel masukan suhu udara ditunjukan oleh Gambar

3.5 memiliki batasan nilai dari 18 sampai dengan 33, dengan satuan celcius.

Variabel masukan suhu udara terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu: dingin dan

panas. Semesta pembicaraan 18 °C sampai dengan 33 °C dengan domain dingin

[18-33] °Cdanpanas [18-33] °C.



dingin panas

Gambar 3.5 Himpunanfuzzy untuk variabel masukan suhu udara

Fungsi keanggotaan domain dingin [18-33] °C:

ftsuhdinginl^l •

0 ;x<18,x>33

33-x

33-18'

1 ; x = 18

18<x<3

Fungsi keanggotaan domain panas [18-33] °C:

|J-SuhpanasLx] '

0 ;x<18,x>33

x-18

33-18

1

18<x<33

x = 33
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(3.17)

(3.18)

3.2.1.5 Variabel keluaran fuzzy cuaea.

Secara operasional variabel keluaran cuaca ditunjukan oleh Gambar 3.6

memiliki batasan nilai dari 0 sampai dengan 1. Variabel keluaran cuaca memiliki

:himpunan fuzzy hujan, berawan dan cerah. Semesta pembicaraan 0sampai dengan

1dengan domain hujan [0-1], domain berawan [0.2-0.8] dan domain cerah [0-1],

Fungsi keanggotaan domain hujan [0-1]:

jJCuahujanLXJ -

0 ; x > 1,

1- x
: 0 < x < 1

1-0

1 : x = 0

(3.19)



Gambar 3.6 Himpunan fuzzy untuk variabel keluaran cuaca

Fungsi keanggotaan domain berawan [0-1]:

0 ; x = 0, x > 1

0.2

}tCuaberawanlxl - 0.5 - 0.2

0.8 - x

0.8 - 0.5

1

0.2 < x < 0.5

0.5 < x < 0.8

x = 0.5

Fungsi keanggotaan domain cerah [0-1]:

f*Cuacerahl?Vl

0 ; x = 0

x-0
:0 <x<l

1-0

1 : x = l

30

(3.20)

(3.21)

3.2.2 Aturan/wzzj

Secara umum sebuah aturan fuzzy diekspresikan dalam bentuk IF-THEN

rupakan dasar dari sebuah relasifuzzy atau dikenal juga dengan implikasi./i/zzv.
me

Untuk menulis aturan perlu diperhatikan hal-hal berikut;

Kelompokkan semua aturan yang memiliki solusi pada variabel yang sama.
a.

b. Urutkan aturan sehinggamudah dibaca.
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Sebuah basis informasi fuzzy terdiri dari sekelompok aturan-aturan, yang dimanan

aturan-aturan tersebut merelasikan antar himpunan-himpunan fuzzy dari variabel-

variabel fuzzy yang dimiliki oleh simulasi prakiraan cuaca ini. Relasi antar

himpunan-himpunan fuzzy dari variabel-vanabel fuzzy diantaranya adalah sebagai

berikut:

1. IF arah angin dari Utara ke Selatan AND tekanan tinggi AND pergerakkan

udara bersifat kering AND suhu panas THEN cuaca berawan.

2. IF arah angin dari Utara ke Barat AND tekanan rendah AND pergerakkan udara

bersifat kering AND suhu panas THEN cuaca cerah.

3. IF arah angin dari Barat ke Timur AND tekanan tinggi AND pergerakkan udara

bersifatbasah AND suhu panas THEN cuacahujan.

4. IF arah angin dan Timur ke Barat AND tekanan tinggi AND pergerakkan udara

bersifat kering AND suhu panas THEN cuaca berawan.

5. IF arah angin dari Utara ke Timur AND tekanan tinggi AND pergerakkan udara

bersifat kering AND suhu panas THEN cuaca cerah.

3.2.3 Fungsi implikasi

Fungsi implikasi yang ditunjukan oleh Gambar 3.7, dilakukan dengan

menggunakan operator AND, dengan demikian a-prediket dari setiap aturan/krzy

diambil nilai minimumnya.

1. IF arah angin dari Utara ke Selatan AND tekanan tinggi AND pergerakkan

udara bersifat kering AND suhu panas THEN cuaca berawan.

CX-prediketi = J-lAngU-T H [i-Teklinggi ^ MKlmkering ^ MSuhpanas
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- min (ltAngU-T[w], p.Tektinggi[x], JiKlmkering[y], JlSuhpanas[z])

2. IF arah angin dari Utara ke Barat AND tekanan rendah AND pergerakkan

udara bersifat kering AND suhu panas THEN cuaca cerah.

a-prediket2 = ftAngU-B ^ jlTekrendah H ftKlmkenng H ^Sulipanas

= min (ilAngU-B[w], jlTekrendah[x], plKlmkering[y], iiSuhpanas[z])

Gambar 3.7Aplikasi fungsi implikasi untuk beberapa aturan/uzzy

3.2.4 Komposisi aturan

Komposisi aturan dilakukan dengan metode Max (Maximum), yaitu

mengambil nilai maksimumnya dari kumpulan kontribusi tiap-tiap aturan. Daerah

hasil komposisi seperti Gambar 3.8 dibawah ini:

nM

r, r2

Gambar 3.8 Daerah hasil komposisi aturan



Dan persamaan himpunan keluaran fuzzy berdasarkan daerah hasil komposisi:

; 0 < ft < rx

; r, < ft < r,

a

ft -0

33

m=\
0.5 - 0

b ; r2 < ft < r3

1-ft

(3.22)

1-0.5

a

r, < k < rx

r4 < ft < I

3.2.5 Penegasan (defuzzifikasi).

Defuzzifikasi adalah proses pemetaan nilai fuzzy menjadi nilai non-fuzzy.

Strategi defuzifikasi diarahkan untuk menghasilkan sebuah nilai non-/wzzy yang

merepresentasikan dengan baik hasil dari proses inferensi fuzzy. Pemilihan metode

centroid dipilih karena metode ini mengikutsertakan semua hasil daerah implikasi

untuk menentukan nilai tegas, yang dilakukan dengan menghitung momen dan luas

untuk setiap daerah hasil komposisi. Dan titik pusat diperoleh dari:

'n+l

M = \ju(z) z dz

dengan:

M = momen untuk setiap daerah hasil komposisi

u(z) = nilai derajat keanggotaan daerah komposisi fuzzy

_ M, + M2 + M, + M4
Ll + L2 + L3 + L4

dengan:

Mi,M2, M-s, M4 momen untuk setiap daerah hasil komposisi

(3.23)

(3.24)
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Li, L2, U, L 4 = luas setiap daerah hasil komposisi.

z = nilai defuzzifikasi

Dengan nilai defuzzifikasi (z) tersebut dicari nilai keanggotaannya pada masing-

masing himpunan keluaran fuzzy. Dan dari masing-masing nilai keanggotaan

himpunan keluaran fuzzy, diambil nilai yang paling besar dan himpunan keluaran

fuzzy tersebut-lah yang menjadi keputusan prakiraan cuaca.

3.3. Perancangan Simulasi Prakiraan Cuaca Dengan Borland Delphi 6

Simulasi prakiraan cuaca yang dibangun dengan bahasa pemograman Borland

Delphi 6 berupa sistem yang memproses pemasukkan dan penghapusan data, serta

proses menampilkan hasil pemorsesan prakiraan.

3.3.1. Perancangan simulasi prakiraan cuaca

Tahap pemograman pembuatan simulasi prakiraan cuaca:

a. Tahap Pemograman Visual.

Perancangan antar muka yang akan digunakan serta kontrol-kontrol yang

diperlukan untuk simulasi prakiraan cuaca dengan Borland Delphi 6.0.

b. Tahap Penulisan Kode Program.

Pada tahap ini penulisan kode-kode program yang dilekatkan pada kontrol-

kontrol yang digunakan ataupun pada suatu kejadian tertentu.

c. Tahap Pembuatan Basis Data

Pada tahap ini dibagun sebuah basis data yang dapat memberikan,

menampung dan menghapus data-data yang diinginkan. Basis data sistem fuzzy

prakiraan cuaca dibangun dengan menggunakan perangkat lunak MySQL, basis
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data sistem ini terdiri dari tabel-tabel seperti: tabel arah, tabel tekanan, dan

tabel lainnya yang dibutuhkan oleh sistem ini.

3.3.2. Perancangan Antarmuka (Form)

a. Antarmuka data masukan

Antarmuka yang ditunjukan oleh Gambar 3.9 dibawah, berisi bagian

yang menampilkan data-data semesta pembicaraan variabel-variabel

masukan. Dan bagian yang memasukkan data-data masukkan, juga terdapat

kontrol-kontrol untuk memproses data-data masukan dan mengakses

antarmuka yang lainnya.

b. Antarmuka himpunanfuzzy

Antarmuka yang ditunjukan oleh Gambar 3.10 dibawah ini, berisi nama,

batas domain himpunan fuzzy untuk semua variabel sistem, dan grafik

keaiiggotaannya dapat dilihat melalui kontrol-kxjntrol untuk mengakses

antarmuka tersebut dan lainnya

'** ••"-••" • ,cJ-
Scflicsta Pe-rnbitr-citvwi

i BarosAwai ; DeflganLogika Fazzy
y_ Satas- Akhir j Milot Mo^cukan
}.; •;'

j: Tekanan Udara (millibar) Ary3h An9ir' (derajat) :l
I B<rtas Awoi | Tekanan Udara \ (mbo*)
I; Batas Akhir* : „ . , , . ,, r
|. Kelembcfcan Udara i (%s

j. Kfifembaban Udara (%) SuI-hj tjkiara
£ Batas -Wat [

f. Balay Akhir ? ^

(oefciu-s)

Proves

!- Batas Awed '
- j^Mi Himpunan Fuzzy | .j

Batas AkKir t

Gambar 3,9 Antarmuka data masukan



! Arch An9ln | Tdwnan Udara jKdemtxjban Udara j Suhu Udara jCuaca
I Semesta Pembtcaraan

ji^a*

Batas Awal =
Batas Akhir i

(dcrajct)
(derajat) Ml frrafik \

Himpunan Fuzzy-
B-U

Domain i

U-T U-B

Domain i

T-U

Domain -•

S-T

Domain :

B-S

Domain :

f r

T-S

Domain s

i

S-B

Domain •

fe-i

Domain t

1-H

Domain r

f r

S-U

Domain •

U-S

Domain ;

Q Kembali \ Q> Lcxijut |
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Gambar 3.10 Antarmuka himpunan fuzzy

c. Antarmuka aturanfuzzy

Antarmuka yang ditunjukan oleh Gambar 3.11 dibawah ini berisi aturan-aturan

fuzzy yang dapat dicari, diubah melalui kontrol-kontrol yang terdapat pada

antarmuka ini. Dan juga terdapat kontrol yang mengakses antarmuka yang Iain.

B-U j U-B i s-r
•: ^-tj T-S J T-B

U-T | T-U > S-U .

Ttkonort Udanx

rvrtddti \

tinggi ;

kjEfeiwbdbon Udaro

kering

boson

Suf tu Udoro

difigio

p<RV»

f-'-uoLa

__Bj£__J S-B | U-S ,

ATHRANFUZZY
Aturan Fuzzy :

' IF Arori Angm AND Tekorvor. Udara

C«POil ;

f ttL7V]0 '̂j c^ Ubahj j' AND kikmbeben Udaro [ AND Sutvj udara

I Aturon Fuzzy ;

ff

Gambar 3.11 Antarmuka aturan /krzy
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d. Antarmuka penalaran dan operator /uzzy

Antarmuka yang ditunjukan oleh Gambar 3.12 dibawah ini berisi bagian yang

menampilkan hasil perhitungan dari nilai masukan kedalam domain-domain

himpunan fuzzy. Dan juga menampilkan aturan yang dipakai pada proses fungsi

implikasi.

•^.,^ :.-.~i 4*3 iTtH'^mluruu -Jl.-i >JV;,-,1*, rLlZV/

Nildi Mastikar*

Arab Angin t __deTMjut KeiEunbabart udara i «• <3«ia«twi

- Tekanan >_*dcina ' millibar Suhu Udara < QglciUJ

Daraj«t Kaangsofaan Aturan Varw Cnp^ai :

. Arcii Aivqir* :7 T
; b-u | U- B B~ T j J
' S - T ) T-S ; T - B !

U-T \ T- U ' S-U ;

\ B- $ \ S-B U-5 |

• Tek-anan Uctarci fcjp-lwrnbabarv Udara Suhu Udara

*10991 ; basah '. f-arwis ?

Gambar 3.12 Antarmuka penalaran dan operatorfuzzy

e. Antarmuka komposisi dan defuzzifikasi.

Antarmuka yang ditunjukan oleh Gambar 3.13 ini menampilkan hasil dari

proses implikasi, hasil proses komposisi aturan (prakiraan cuaca) dan hasil

defuzzifikasi serta beberapakontrol untukmengakses antarmuka lainnya.

Nilai Mo-njfran

Aran Angin t lierajtL* fcj«t*ttJxAxjn udana j

Tekanan Udara •> mtthbar SJ-wj Udara »

Komposisi Arrtat* Aturan :

tr

<3 Kfirnbaii t Komposisi

Arah •

18 S

ketentodban :

20 ,'"

Gambar 3.13 Antarmuka komposisi dan defuzzifikasi
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f. Antarmuka hasil analisa prakiraancuaca dengan logika/wzzy

Antarmuka yang ditunjukan oleh Gambar 3.14 dibawah ini berisi informasi

data masukan dan keluaran berupa derajat keanggotaan, daerah hasil komposisi,

nilai defuzzifikasi dan prakiraan cuaca.

•; PraUiraan Cuac-a dengan masukan i

V- Aroh Anflic * derajat

;: Tekanan Vdara > milhbar

• Kefcmbafean Udara < X

Label 3T
An^i Anttiri

l_ob*i35

Prakiraait Caaca •. •:

OBny» Leg*aRetry;:

rendah

• -tir>9gl

Dawron rtasit Kamposls

KittSerribabari Udara i

kering ___

panas

OS

03

Q2

n n 1 n •> nfi n* ns nft ri7 fin n« •*

Gambar 3.14 Antarmuka hasil analisa prakiraan cuaca dengan logika fuzzy

g. Antarmuka pengambilankeputusan

Antarmuka yang ditunjukan oleh Gambar 3.15 dibawah ini berisi informasi

pengambilan keputusan berdasarkan nilai defuzzifikasi, dan keputusan ini menjadi

prakiraan cuaca.
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Gambar 3.15 Antarmuka pengambil keputusan


