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PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Simulasi Prakiran Cuaca dengan Logika Fuzzy yang dibangun dengan

perangkat lunak Borland Delphi 6.0 perangkat lunak MySQL terdiri dari

proses pemasukkan data, proses perubahan data dan proses menampilkan

hasil.

2. Prakiraan cuaca dengan logika fuzzy berlaku untuk wilayah Jogjakarta saja

dan hanya dapat dilakukan dengan empat masukan yaitu: arah angin, tekanan

udara, kelembaban udara dan suhu udara. Dengan keluaran berupa prakiraan

cuaca: hujan, berawan dan cerah.

3. Prakiraan cuaca dengan logika fuzzy menggunakan representasi kurva linier

dan kurva segitiga untuk memetakan data masukan ke dalam himpunan fuzzy.

4. Prakiraan cuaca dengan logika fuzzy menggunakan metode MAMDANI

sebagai metode pengambilan keputusan dimana inferensi diperoleh dari

korelasi dan komposisi antar aturan. Dan proses defuzzifikasinya

menggunakan metode Centroid (composent moment).

5. Wilayah Jogjakarta secara umum memiliki suhu harian berkisar 26-28 °C

dengan suhu minimum 18 °C dan suhu maksimum 32 °C, kelembaban berkisar

75 %dengan kelembaban minimum 65 %dan kelembaban maksimum 84 %,

untuk tekanan udara 1009-1012 mbar dengan tekanan minimum 1005 mbar

dan tekanan maksimum 1012 mbar, sedangkan untuk pergerakkan arah angin
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wilayah Jogjakarta cenderung bergerak dari Timur ke Barat atau sebaliknya

dan Utara ke Selatan atau sebaliknya. Untuk prakiraan cuaca wilayah

Jogjakarta melalui simulasi ini, prakiraan cuaca cenderung cerah dan berawan,

mengingat aturan fuzzy yang digunakan konsekuennya lebih banyak berupa

cerah dan berawan.

5.2. Saran

Pengembangan sistem untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak dapat

diselesaikan dengan hanya menggunakan perhitungan secara manual, sehingga

menuntut suatu solusi yang dapat membantu dalam penyelesaian itu. Sistem ini

dibangun diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada, namun dalam

pembuatannya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang mungkin tidak

terpikirkan sebelumnya, untuk itu masih dibutuhkan masukan-masukan lainnya

yang dapat menyempurnakan sistem yang telah dibangun. Adapun saran-saran

yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah :

a. Diharapkan penggunaan metode, domain himpunan fuzzy dan aturan fuzzy

yang lain, sehingga dapat diambil keputusan lebih tepat dari metode-metode

yang sudah digunakan.

b. Diharapkan penggunaan perangkat lunak yang lainnya untuk membangun

suatu simulasi yang lebih interaktif.

c. Diharapkan dapat diterapkan logika fuzzy khususnya metode penalaran/kry

Mamdani pada studi kasus lainnya.


