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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit yang disebabkan oleh 

penurunan sekresi insulin sehingga mengakibatkan peningkatan kadar glukosa 

darah pada manusia (Soegondo, dkk, 2009:12). Penyakit kronik ini masih belum 

dapat disembuhkan sampai saat ini. Dan di masa yang akan datang diperkirakan 

penderita penyakit ini akan semakin meningkat jumlahnya, karena disebabkan 

oleh perubahan gaya hidup seseorang akibat peningkatan status sosial dan budaya 

pernikahan yang menimbulkan dominasi faktor genetik (Widyastuti, 2012:1). 

Menurut World Health Organization (WHO) penderita DM padatahun 

2000 adalah 135 juta dan diperkirakan akan menjadi 366 juta orang di tahun 2025. 

Kawasan Asia diperkirakan mempunyai populasi penderita DM terbesar di dunia. 

Berdasarkan penelitian Departemen Kesehatan tahun 2001, untuk jenis penyakit 

DM di Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah India, China dan 

Amerika Serikat. Tercatat 7,5% penduduk di Pulau Jawa dan Bali, baik pria 

maupun wanita menderita DM (Hardjosubroto, 2007). 

Penyakit DM sering menimbulkan komplikasi berupa stroke, gagal ginjal, 

jantung, nefropati, kebutaan dan bahkan harus menjalani amputasi jika anggota 

badan menderita luka gangren (Annisa, 2004). Selain terjadi komplikasi, DM juga 

dapat menimbulkan dampak sosio ekonomi penderita, karena DM menimbulkan 

beberapa kerugian yang digolongkan menjadi kerugian langsung dan kerugian 

tidak langsung. Kerugian langsung meliputi biaya perawatan gawat darurat, 

opname, pelayanan-pelayanan medis, rawat jalan penderita, pembedahan, obat-

obatan, uji laboratoris serta biaya peralatan. Kerugian tidak langsung mencakup 

kematian prematur, kehilangan hari kerja yang mengakibatkan hilangnya 

pendapatan dan penghasilan, pembayaran asuransi, kerugian perorangan serta hal-

hal yang tidak bisa dihitung seperti rasa nyeri dan penderitaan (Price, 1994). 
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Dampak seseorang yang menderita penyakit Diabetes Melitius akan 

cenderung memiliki ketergantungan terhadap orang lain,  tidak dapat melakukan 

banyak hal secara mandiri. Semakin hari kondisi seseorang semakin melemah, 

dan akan muncul penyakit-penyakit lain atau komplikasi penyakit seperti 

penglihatan yang kurang tajam, hilangnya kepekaan perifer tubuh, dan regenerasi 

sel-sel tubuh yang semakin lambat (Sumarwati, 2008). 

Untuk menjaga kesehatan penderita Diabetes Melitius, salah satunya 

adalah dengan menjaga pola makan atau melakukan diet sehat. Dalam pengaturan 

pola makan atau diet, juga perlu diperhatikan kebutuhan kalori dalam sehari. 

Jumlah kalori yang dikonsumsi mempengaruhi energi yang dibutuhkan untuk 

aktifas perharinya. Kebutuhan energi setiap orang berbeda-beda, kebutuhan 

tersebut dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, aktifitas dan kondisi tubuh 

seseorang. Untuk mengetahui jumlah kebutuhan kalori yang digunakan dalam 

kcal/hari, di bidang kesehatan terdapat perhitungan untuk memperkirakan jumlah 

pengeluaran kalori, tetapi masih belum dikalikan dengan faktor aktifitas seseorang 

dan juga perhitungannya pun masih secara manual serta sulit untuk 

diimplementasikan (Fatoni,2011:1). 

Hal ini yang mendasari sistem pendukung keputusan penanganan 

kesehatan balita. Diharapkan dengan adanya perancangan sistem ini, pihak yang 

terkait baik pihak rumah sakit/puskesmas, orang tua maupun pemerintah lebih 

gampang mengawasi pertumbuhan balita dan segera mengambil keputusan 

menindak lanjuti penanganan kesehatan balita sesuai fungsi dari pihak-pihak 

tersebut. 

Penentuan jumlah makanan yang dibutuhkan bagi penderita Diabetes 

Melitus disesuiakan dengan status gizi penderita tersebut, bukan dari kadar gula 

dalam darah. Jika secara manual, perhitungan jumlah kalori perhari, perlu 

diketahui berat badan ideal seseorang menggunakan rumus Brocca : Berat Badan 

Ideal = 90% * (tinggi badan dalam cm = 100) * 1 Kg. Berdasarkan sumber 

Waspadji (2007), salah satu perhitungan jumlah kalori memiliki beberapa urutan 

perhitungan, yaitu : 
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1. Menghitung kebutuhan basal, dengan cara berat badan ideal dikalikan 30% 

KKal untuk laki-laki dan dikalikan 25% KKal untuk perempuan. 

 

2. Berdasarkan Tabel diatas Jumlah KKal dari kebutuhan basal ditambahkan 

10% untuk kegiatan ringan, 20% untuk kegiatan sedang dan 40-100% 

untuk kegiatan berat. 

Terakhir, tambahkan  sekitar 20-30% untuk beberapa keadaan seperti 

penderita yang kurus, dalam masa pertumbuhan, hamil dan menyusui. Dan 

kurangi 20-30% untuk penderita berbadan gemuk. 

Berbagai model yang telah dikembangkan dalam ilmu komputer di bidang 

sistem pakar, memberikan dampak yang baik bagi pengembang aplikasi dalam 

memecahkan masalah, salah satu metode yang dipakai untuk pemecahan masalah 

tersebut adalah logika fuzzy. Kemudahan yang diberikan oleh metode ini adalah 

tingkat fleksibilitas, artinya metode ini memudahkan pengembangan tidak harus 

memulai dari awal. Metode Inferensi Fuzzy dibagi menjadi 3 metode dengan 

penemu yang berbeda yaitu metode Sugeno, Tsukamoto dan Mamdani, dimana 

banyak aplikasi yang dibuat dan dikembangkan mengimplementasikan metode-

metode tersebut (Fatoni,2011 : 1). 

Fuzzy Tsukamoto adalah suatu metode yang cukup fleksible dan untuk 

data yang ada, metode ini memiliki tingkat toleransi yang baik. Fuzzy Tsukamoto 

lebih baik dalam hal menerima masukkan dari manusia dari pada mesin yang 

membuat metode ini lebih intuitif, banyak diterima oleh pihak yang ingin 

memecahkan masalah dengan metode Fuzzy Inference System (Thamrin, 2012). 

Pengembangan aplikasi dengan memanfaatkan metode Fuzzy Inference 

System (FIS) Tsukamoto ini dilakukan untuk menghitung kebutuhan kalori harian 

pada penderita diabetes melitius, agar penderita mengetahui kebutuhan jumlah 
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kalori dalam aktifitas sehari untuk menjaga pola makan dan dapat melakukan diet 

secara sehat. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang , permasalahan yang akan dilakukan 

identifikasi adalah perhitungan kalori harian yang diperlukan penderita diabetes 

melitus,  metode penyelesaian perhitungan kalori harian dengan metode Fuzzy 

Inference System (FIS) Tsukamoto, aplikasi logika fuzzy pada permasalahan 

kalori harian seorang penderita diabetes melitus. 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam pembahasan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan jumlah kalori harian yang dibutuhkan penderita diabetes 

melitus yang telah ditentukan oleh dokter ahli. 

2. Keadaan penderita diabetes melitus yang akan dibahas adalah 

penderita yang dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan hamil 

(untuk perempuan). 

3. Dalam pengambilan keputusan dalam menentukan jumlah kalori 

harian ada 5 variabel yang digunakan, yaitu umur, berat badan, tinggi 

badan, aktifitas serta satu variabel crisp yaitu jenis kelamin. 

4. Metode yang akan dibahas hanya metode Sistem Inferensi Fuzzy 

(SIF) Tsukamoto yang akan digunakan untuk melakukan perhitungan 

kalori harian. 

5. Aplikasi yang dibangun hanya mampu menghitung satu aktifitas. 

1.4. Rumusan Masalah 

Beberapa masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana melakukan perhitungan kalori harian bagi penderita 

diabetes melitus menggunakan metode Fuzzy Inference System(FIS) 

Tsukamoto? 
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2. Bagaimana membuat aplikasi perhitungan kalori harian bagi penderita 

diabetes melitus menggunakan metode Fuzzy Inference System(FIS) 

Tsukamoto? 

1.5. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memberikan informasi yang akurat tentang kalori perhari yang 

dibutuhkan untuk penderita Diabetes Melitus.  

2. Mempermudah perhitungan kalori yang dibutuhkan perhari karena 

perhitungan dilakukan di dalam Sistem. 

3. Membuat perhitungan penentuan kalori menjadi lebih fleksibel karena 

perhitungan menggunakan algoritama Logika Fuzzy. 

4. Memberikan informasi yang lebih baik karena bukan hanya jumlah 

kalori perhari saja yang diinformasikan, namun tingkat aktivitas 

perhari, umur, berat badan, tinggi badan dan jenis kelamin juga 

menjadi dasar informasi. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penyusunan tugas akhir ini adalah : 

1. Memberikan wawasan baru bagi penderita diabetes melitus agar dapat 

mengetahui jumlah kebutuhan kalori harian yang diperlukan. 

2. Dapat mengetahui  apakah logika fuzzy dengan metode Fuzzy 

Inference System(FIS) Tsukamoto akurat dalam perhitungan kalori 

harian bagi penderita diabetes melitus. 

3. Membantu dokter atau pendiagnosa dalam mengambil keputusan 

penentuan kalori harian. 

 

1.7 Sistematika Pembahasan 

  Sistematika penulisan laporan terdiri dari 7 bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang akan dibahas, 

identifakasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II DASAR TEORI 

Bab ini menjelaskan teori-teori mengenai kalori, diabetes mellitus, logika 

fuzzy, fuzzy inference system, metode inferensi fuzzy tsukamoto dan 

teori lain yang merupakan konsep dasar penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan metode yang dipakai dalam menyeselsaikan 

penelitian ini. Dan juga menjelaskan tahapan bagaimana sistem 

perhitungan kalori harian diabetes mellitus menggunakan metode fuzzy 

inference system tsukamoto dibangun. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas implementasi dari sistem yang telah dibuat. 

BAB V PENGUJIAN DAN ANALISIS 

 Bab ini menjelaskan tentang uji coba yang dilakukan beserta 

pembahasannya. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini akan menujukkan kesimpulan dan saran yang dapat 

digunakan untuk pengembangan berikutnya. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1. Kalori 

2.1.1 Pengertian Kalori 

Kalori merupakan salah satu kandungan dalam makanan yang bermanfaat 

bagi tubuh sebagai asupan energy. Setiap kebutuhan kalori seseorang berbeda 

menurut usia, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas 

perhari. Jika seseorang mengkonsumsi makanan yang mengandung kalori 

berlebih, maka hal tersebut dapat mengakibatkan kegemukan (Deddy 

Pamudji:2011). 

Menurut Poerwadarminta (1976:438) bahwa kalori adalah Satuan Ukuran 

Panas (yaitu: panas yang diperlukan untuk memanaskan 1 kg air hingga suhunya 

naik 10 C) Satuan energi dinyatakan dalam unit panas atau kkalori (kkal). Satu 

kkalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikan suhu 1 kg air 

sebanyak 10 C. Pada umumnya lebih diistilahkan kalori. Satu kalori adalah 0,001 

kkal. Istilah kkalori digunakan untuk menyatakan suatu kkalori dalam jumlah 

tertentu, sedangkan pengertian kalori lebih digunakan untuk menyatakan suatu 

energy.  

Sedangkan kilorimetri adalah ukuran jumlah panas yang dihasilkan. Nilai 

energy sebuah makanan dan energy yang dikeluarkan dalam sehari oleh seseorang 

diukur menggunakan metode kalorimetri dan diucapkan dalam kkalori. 

Pengukuran secara langsung pada jumlah panas yang dihasilkan, disebut 

kalorimetri langsung, dan pengukuran secara tak langsung pada jumlah panas 

yang dihasilkan disebut kalorimetri tidak langsung (Almatsier, 2009:133). 

Energi Basal merupakan kalori minimal yang digunakan tubuh saat 

metabolisme sedang dalam keadaan istirahat, fisik dan mental yang sehat dan 

pada suhu ruang 25
0
C. Menurut Ranu Bas Kora A.P., Sutardji, Oktia Woro 
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(2011:182) bahwa kisaran energi Basal yang dibutuhkan seseorang  adalah 

sebagai berikut : Anak-anak  1.5 kalori / KgBB / Jam, Remaja  1.25 kalori / 

KgBB / Jam, dan dewasa 1 – 1,1 kalori / KgBB / Jam.  

Sedikit banyaknya energy yang dikeluarkan didasarkan pada tingkat 

aktivitas perhari, misal: Aktivitas ringan sekali seperti: tidur, berbaring, duduk, 

berdiri, menulis, merajut main catur,dsb memerlukan kurang dari 25 kalori/menit, 

aktifitas ringan seperti: jalan santai, cuci piring, menjahit, menyapu, menghias 

ruang, memerlukan sekitar 2,5-4,9 kalori/menit, aktivitas sedang seperti: 

mencangkul, berenang, tennis, bulutangkis, memerlukan sekitar 5,0-7,4 

kalori/menit, aktivitas berat seperti: membajak sawak, memerlukan sekitar 7,5-9,9 

kalori/menit, dan aktifitas berat sekali seperti: mendaki gunung, memerlukan lebih 

dari 10 kalori/menit. Dan kalori yang dibutuhkan tubuh untuk mencerna makanan, 

menstabilkan suhu tubuh, pembaruan jaringan tubuh (Spesific Dynamic Action) 

SDA adalah kurang lebih 10 % dari total kalori harian (Ranu Bas Kora A.P., 

Sutardji, Oktia Woro:2011:182). 

2.1.2 Perhitungan Kalori 

Untuk menghitung jumlah total kalori sehari, ada 4 variabel perhitungan 

yang diperlukan diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Kebutuhan Kalori Harian 

Tentukan berat badan ideal. 

Rumus Berat Badan ideal = 0,9 × (Tinggi Badan − 100) 

Contoh: 

Wanita berumur 45 tahun dengan tinggi badan 165 cm, maka berat 

badan ideal = 0,9 × (165 − 100) = 58,5 kg 

2. Hitung Kebutuhan Basal 

Pria = berat badan ideal × 30 Kkal 

Wanita = berat badan ideal × 25 Kkal 

Contoh: 
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Jadi, kebutuhan basal = 58,5 × 25 Kkal = 1462,5 Kkal 

3. Tambahkan Aktivitas Fisik Harian 

Ringan (tambahkan 10 - 20%) 

a. membaca (10%) 

b. menyetir mobil (10%) 

c. kerja kantoran (10%) 

d. mengajar (20%) 

e. berjalan (20%) 

Sedang (tambahkan 20 - 30%) 

a. kerja rumah tangga (20%) 

b. berjalan cepat (30%) 

c. bersepeda (30%) 

Berat (tambahkan 40 - 50%) 

a. aerobik (40%) 

b. bersepeda mendaki (40%) 

c. jogging (40%) 

Contoh: 

Ibu rumah tangga = 20% × 1462,5 Kkal = 292,5 Kkal 

4. Koreksi Usia 

Kondisi Koreksi 

40 - 59 tahun 

60 - 69 tahun 

70 tahun 

5% (minus) 

10% (minus) 

20% (minus) 

Contoh: 

Umur 45 tahun, koreksi 5% = 5% × 1462,5 Kkal = 73,125 Kkal 

Jadi, total kebutuhan kalori sehari untuk contoh wanita berumur 45 

tahun dengan tinggi badan 165 cm adalah 1462,5 + 292,5 − 73,125 

= 1681,875 = 1680 Kkal/hari. 
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2.2. Diabetes Mellitus 

2.2.1 Pengertian Diabetes Mellitus 

Diabetes melitus adalah suatu kumpulan gejala  yang  timbul  pada  

seseorang  atau sindrom  yang disebabkan  oleh  karena  adanya  peningkatan 

kadar  glukosa  darah  akibat  penurunan  sekresi insulin  yang  progresif  dilatar  

belakangi  oleh resistensi insulin (Soegondo, dkk, 2009:12). Sindrom ini ditandai 

oleh adanya hiperglikemia dan berkaitan dengan abnormalitas metabolisme 

karbohidrat, lemak dan protein. Beberapa faktor risiko  terjadinya penyakit DM 

adalah sosiodemografi meliputi umur, jenis kelamin,  pekerjaan, perilaku 

kesehatan serta sosio budaya masyarakat khususnya dalam perubahan pola makan 

mereka (Waspadji, 2007). 

2.2.2 Jenis Diabetes Mellitus 

Istilah diabetes mellitus sebenarnya mencakup 4 kategori yaitu tipe I 

(insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM), tipe II (non insulin dependent 

diabetes mellitus atau NIDDM), diabetes mellitus sekunder dan diabetes mellitus 

yang  berhubungan dengan nutrisi. Selain itu terdapat dua kategori lain tentang  

abnormalitas metabolisme glukosa yaitu kerusakan toleransi glukosa (KTG) dan 

diabetes mellitus gestasional (DMG) (Waspadji, 2007) . 

2.2.3 Gejala Diabetes Mellitus 

Penderita DM dengan diabetes mellitus tipe II mengalami penurunan  

sensitivitas terhadap kadar glukosa, yang berakibat pada pembentukan kadar 

glukosa yang tinggi. Keadaan ini disertai dengan ketidakmampuan otot dan 

jaringan lemak untuk meningkatkan ambilan glukosa, sehingga mekanisme ini 

menyebabkan meningkatnya resistensi insulin perifer (Adnyana, dkk, 2003).  

Gejala klasik diabetes adalah adanya rasa haus yang berlebihan, sering 

buang air kecil terutama malam hari, dan berat badan turun cepat, kadang-kadang 

ada keluhan lemah, kesemutan pada jari tangan dan kaki, cepat lapar, gatal-gatal, 

penglihatan kabur, gairah seks menurun dan luka sukar sembuh (Waspadji, 2007). 

2.2.4 Penatalaksanaan Diabetes Mellitus 
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Tujuan penatalaksanaan diet secara umum pada penderita diabetes mellitus  

adalah mencapai dan mempertahankan kadar glukosa darah mendekati kadar 

normal, mencapai dan mempertahankan lemak mendekati kadar yang optimal, 

mencegah komplikasi akut/kronik dan meningkatkan kualitas hidup (Waspadji, 

2007).  

Menurut Waspadji (2007) mengutip pendapat Joslin (1952) dari Medical 

Centre Institute, dalam penatalaksanaan diet diabetes mellitus ada 3 (tiga) J yang 

harus diketahui dan dilaksanakan oleh penderita DM diabetes mellitus, yaitu 

jumlah makanan, jenis makanan dan jadwal makanan. Berikut ini uraian mengenai 

ketiga hal tersebut:  

1. Jumlah makanan 

Jumlah makanan yang diberikan disesuaikan dengan status gizi 

penderita DM, bukan berdasarkan tinggi rendahnya gula darah. Jumlah 

kalori yang disarankan berkisar antara 1100-2900 KKal. 

2. Jenis makanan 

Penderita diabetes mellitus harus mengetahui dan memahami jenis 

makanan apa yang boleh dimakan secara bebas, makanan yang mana 

harus dibatasi dan makanan apa yang harus dibatasi secara ketat. 

Makanan yang mengandung karbohidrat mudah diserap seperti sirup, 

gula, sari buah harus dihindari. Sayuran dengan kandungan karbohidrat 

tinggi seperti buncis, kacang panjang, wortel, kacang kapri, daun 

singkong, bit dan bayam harus dibatasi. Buah-buahan berkalori tinggi 

seperti pisang, pepaya, mangga, sawo, rambutan, apel, duku, durian, 

jeruk dan nanas juga dibatasi. Sayuran yang boleh dikonsumsi adalah 

sayuran dengan kandungan kalori rendah seperti oyong, ketimun, kol, 

labu air, labu siam, lobak, sawi, rebung, selada, toge, terong dan tomat 

(Waspadji, 2007). 

3. Jadwal makan 

Penderita diabetes mellitus harus membiasakan diri untuk makan tepat 

pada waktu yang telah ditentukan. Penderita diabetes mellitus makan 
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sesuai jadwal, yaitu 3 kali makan utama, 3 kali makan selingan dengan 

interval waktu 3 jam. Ini dimaksudkan agar terjadi perubahan pada 

kandungan glukosa darah penderita DM, sehingga diharapkan dengan 

perbandingan jumlah makanan dan jadwal yang tepat maka kadar 

glukosa darah akan tetap stabil dan penderita DM tidak merasa lemas 

akibat kekurangan zat gizi. Jadwal makan standar yang digunakan oleh 

penderita DM diabetes mellitus (Waspadji, 2007) disajikan dalam tabel 

berikut:  

 

Tabel 2. Jadwal Makan Penderita Diabetes Melitus 

2.2.5 Penentuan Jumlah Kalori Diet Diabetes Mellitus 

Kebutuhan kalori sesuai untuk mencapai dan mempertahankan  berat  

badan  ideal. Komposisi  energi  adalah  45  –  65%  dari karbohidrat, 10 – 20% 

dari protein dan 20 – 25% dari  lemak.  Ada  beberapa  cara  untuk menentukan  

jumlah  kalori  yang dibutuhkan orang dengan diabetes.  Di  antaranya adalah 

dengan  memperhitungkan  berdasarkan kebutuhan kalori basal yang besarnya 25 

– 30 kalori/kg BB ideal,  ditambah dan dikurangi bergantung pada beberapa faktor 

yaitu jenis kelamin, umur, aktifitas,  kehamilan / laktasi, adanya komplikasi dan 

berat badan. Cara yang lebih gampang lagi adalah dengan cara pegangan kasar, 

yaitu untuk pasien kurus 2300–2500 kalori,  normal  1700–2100 kalori dan  

gemuk  1300–1500  kalori  (Soegondo, dkk, 2009:54). Kebutuhan kalori 

penyandang diabetes dapat dilihat di tabel berikut : 
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Tabel 3.  Kebutuhan Kalori Penyandang Diabetes 

2.3. Logika Fuzzy 

2.3.1 Pengertian Logika Fuzzy 

Logika fuzzy merupakan logika Boolean yang ditingkatkan, logika 

Boolean tersebut berkaitan dengan konsep kebenaran sebagian. Dari yang telah 

diketahui bahwa logika crisp menyatakan istilah binary yang meliputi angka 0 

atau angka 1, warna hitam atau warna putih, pernyatan ‘iya’ atau ‘tidak dapat 

mengekspresikan atau menjadi sebuah nilai dari berbagai hal. Sedangkan logika 

fuzzy menggunakan tingkat nilai kebenaran dari segala hal untuk menggantikan 

logika Boolean. Nilai keanggotaan yang dimiliki logika fuzzy adalah antara 0 

hingga sama dengan 1, tingkat warna hitam, keabuan, dan putih, serta konsep 

tidak passti dari bentuk linguistic yaitu seperti “muda”, ”parobaya”, “tua”, dan 

“sangat tua”. Logika fuzzy diperkenalkan pada tahun  1965 oleh Dr. Lotfi Zadeh 

dari Universitas Calivornia, Barkeley. Bidang-bidang yang telah menggunakan 

logika fuzzy yaitu bidang seperti hukum, medis atau pengobatan, pengenalan pola, 

psikologi, topologi, teori automata, taksonomi, linguistik, teori pengendalian, 

analisis keputusan, system theory and information retrieval. Kelebihan pada hasil 

yang dimiliki pendekatan fuzzy adalah adanya keterkaitan hasil tersebut dengan 

sifat manusia secara kognitif dalam situasi seperti pengenalan pola, pembentukan 

konsep, dan pengambilan keputusan dalam lingkungan yang tidak pasti atau tidak 

jelas. 

1.7.1 Himpunan Fuzzy 

Dalam himpunan tegas (crisp), nilai keanggotaan dari elemen x dalam 

suatu himpunan A, dapat ditulis dengan μA[x], memiliki 2 kemungkinan nilai 

keanggotaan yaitu: 
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1. Satu (1), suatu elemen merupakan anggota pada suatu himpunan, atau 

2. Nol (0), suatu elemen bukan anggota pada suatu himpunan. 

Keanggotaan pada fuzzy dan probabilitas memiliki kemiripan yang kadang 

menimbulkan kerancuan. Baik keanggotaan pada fuzzy maupun probabilitas 

memiliki nilai pada interval [0,1], namun makna dari nilainya sangat berbeda 

antara kedua kasus tersebut. Keanggotaan fuzzy biasanya berupa pendapat atau 

keputusan, sedangkan probabilitas memberikan nilai  terhadap keseringan suatu 

hasil bernilai benar dalam jangka panjang.  

Himpunan fuzzy memiliki 2 atribut, yaitu: 

1. Linguistik, yaitu inisialisasi suatu keadaan atau kondisi tertentu 

sebagai suatu grup dengan menggunakan bahasa seperti: “muda”, 

“parrobaya”, “tua”. 

2. Numeris, yaitu inisialisasi suatu variable dengan menggunakan suatu 

nilai atau angka seperti: 15, 25, 35, dsb. 

Beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fuzzy, yaitu: 

a. Variable fuzzy 

variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzzy. Contoh: 

umur, temperature, permintaan, dsb. 

b. Himpunan fuzzy 

suatu kumpulan kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel 

fuzzy. 

Contoh: Variabel penjualan, terbagi menjadi 3 himpunan fuzzy, yaitu: 

sedikit, sedang, banyak. 

c. Semesta pembicaraan  

kumpulan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu 

variabel fuzzy. Semesta pembicaraaan merupakan himpunan bilangan 

real yang senantiasa naik (bertambah) secara monoton dari kiri ke 

kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat berupa bilangan positif 

maupun negatif. Adakalanya nilai semesta pembicaraan tidak dibatasi 

batas atasnya. Contoh: Semesta pembicaraan untuk variabel umur: [0 

35] 

d. Domain 
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Kumpulan nilai yang diijinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh 

dioperasikan dalam himpunan fuzzy.  

1.7.2 Fungsi Keanggotaan 

Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-

titik input data kedalam nilai keanggotaannya (sering juga disebut dengan derajat 

keanggotaan) yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui 

pendekatan fungsi. Apabila U menyatakan himpunan universal dan A adalah 

himpunan fungsi fuzzy dalam U, maka A dapat dinyatakan sebagai pasangan 

terurut (Wang, 1997 dari Wulandari, F., 2005). Ada beberapa fungsi yang bisa 

digunakan. 

a. Representasi Linear 

Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotaannya 

digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan 

menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. 

Ada 2 keadaan himpunan fuzzy yang linear. Pertama, kenaikan himpunan 

dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan nol(0) 

bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat 

keanggotaan lebih tinggi (Kusumadewi S, Purnomo H, 2010). Seperti 

terlihat pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Representasi linear naik 
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Fungsi keanggotaan: 

 

Kedua, merupakan kebalikan dari yang pertama. Garis lurus 

dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi 

kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat 

keanggotaan lebih rendah. Seperti terlihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Representasi linear turun 

Fungsi keanggotaan: 

 

b. Representasi kurva segitiga 

Kurva segitiga pad dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis (linear). 

Seperti terlihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. kurva segitiga 
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Fungsi Keanggotaan: 

 

c. Representase kurva trapezium (Kusumadewi S, Purnomo H, 2010) 

Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada titik 

yang memiliki nilai keanggotaan 1. Seperti terlihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Representasi kurva trapezium 

Fungsi keanggotaan: 

 

2.4. FIS (Fuzzy Inference System) 

Sistem Inference Fuzzy (sering disebut fuzzy inference engine) adalah 

suatu sistem yang memiliki prinsip naluri menyerupai manusia yang digunakan 

untuk melakukan penalaran. FIS ini juga merupakan proses perumusan pemetaan 

dari input menjadi output dengan menggunakan logika fuzzy, pemetaan ini 

kemudian memberikan dasar darimana keputusan dapat dibuat. Proses fuzzy 

inference ini melibatkan  beberapa fungsi keanggotaan fuzzy, operasi logic, dan if-

then rules (aturan jika-maka). 

FIS terdiri dari 4 blok, diantaranya : 

1. Fuzzifier (Fuzzifikasi Modul) 
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2. Rule Base ( Basis Aturan) 

3. Inference Engine ( Sistem Inferensi) 

4. Defuzzier (Defuzzikasi Modul) 

 

Gambar 5. Arsitektur Fuzzy Inference System 

Secara matematis, FIS merupakan pemetaan dari input X untuk output Y, 

dimana X dan Y umumnya adalah subset dari Cartesian bilangan real, yaitu X ⊆ 

Rn, Y ⊆ Rno, n, no ∈ N, dimana no = 1 : 

 

Persamaan ini berlaku untuk gagasan sistem MISO (Mulltiple-Input, 

Single-Output) yang dikenal dengan teori kontrol proses. 

Berikut ini adalah penjelasan bagian-bagian dari Fuzzy Inference System : 

1. FUZZIFIER (Fuzzifikasi Modul) 

Fuzzifier adalah proses melakukan proses fuzzifikasi. Secara matematis ia 

melakukan pemetaan dari input X ⊆ Rn ke himpunan F(X) dari semua 

fuzzy set.  

Berikut adalah rumus umum fungsi fuzz untuk singeleton fuzzifier : 

 

Dimana : 

x * ∈ X = R  : input nilai crisp. 

A’x *  : himpunan fuzzy yang terkait dengan x* 

2. RULE BASE (BASIS ATURAN) 
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Rule Base merupakan aturan dasar fuzzy yang ditentukan oleh satu set 

aturan IF-THEN . Rumus umum Rule Base Fuzzy : 

 

Dimana : 

Aji, i = 1, ..., n dan Bj adalah himpunan fuzzy yang mewakili istilah 

linguistik. 

3. INFERENCE ENGINE (Sistem Inferensi) 

Inference Engine merupakan kombinasi dari himpunan fuzzy yang 

ditentukan oleh fuzzifier dan relasi fuzzy yang ditentukan oleh rule base ke 

himpunan fuzzy yang didefinisikan pada output Y. Fungsi keanggotaan 

output fuzzy adalah berupa compositional rule of inference (CRI). Rumus 

CRI : 

 

4. DEFUZZIFIER (Defuzzikasi Modul) 

Deffuzier adalah proses defuzzifikasi yang tujuannya untuk mengubah 

himpunan fuzzy yang dihasilkan dari inference engine menjadi titik y * ∈ 

Y. 

2.5. Metode Inferensi Fuzzy Tsukamoto 

Metode Inferensi Fuzzy jenis tsukamoto setiap aturannya berbentuk 

“sebab-akibat”. Setiap aturan diubah dalam himpunan fuzzy dengan fungsi 

keanggotaan. Untuk mendapatkan hasil digunakan rumus defuzifikasi dengan 

metode rata-rata terpusat. Contohnya terdapat dua buah inputan x dan y serta 

variabel output z, dimana x terbagi atas dua himpunan yaitu x1 dan x2 begitu juga 

dengan y, dibagi menjadi y1 dan y2, variabel z juga dibagi menjadi z1 dan z2. 

Maka contoh aturan yang dapat digunakan adalah: 

[R1]IF(x adalah x1) dan (y adalah y1) maka (z adalah z1) 

 [R2]IF(x adalah x2) dan (y adalah y2) maka (z adalah z2) 

Karena pada inferensi fuzzy tsukamoto operasi himpunan yang digunakan 

adalah konjungsi (AND), maka nilai keanggotaan anteseden dari aturan [R1] 
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adalah irisan dari keanggotaan x1 dengan nilai keanggotaan y1. Lalu dicari nilai 

minimum antara x1 dan y1 sebagai a1 serta x2 dan y2 sebagai a2. Kemudian 

disubstitusikan pada fungsi keanggotaan himpunan C1 dan C2 sesuai aturan yang 

ada untuk memperoleh nilai z1 dan z2. Setelah mendapatkan nilai z1 dan z2 lalu 

dilakukan metode defuzifikasi jenis tsukamoto yang menerakan rata-rata terpusan 

dengan rumus  

 

Gambar 6. Inferensi dengan metode FIS Tsukamoto (Jang,1997) 

Terdapat dua himpunan inputan yaitu Var-1 dan Var-2. Var-3 sebagai 

himpunan output. Pada himpunan Var-1 Terdapat elemen A1 dan A2. Pada 

himpunan Var-2 terdapat elemen B1 dan B2. Yang berarti bahwa bila ada inputan 

yang nilainya beririsan dengan nilai A1 dan B2 maka akan dicari nilai minimum  

pada kedua elemen tersebut, lalu di substitusikan dengan fungsi keanggotaan dari 

C1 untuk mendapatkan nili z dan dilakukan defuzifikasi.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN 

3.1. Metode Penelitian 

Dalam kasus ini terdapat 3 variabel, yaitu: 2 variabel input, variabel umur, 

variabel berat badan, dan variabel aktivitas, sedangkan untuk output terdapat 1 

variabel, yaitu: kalori harian. Variabel umur memiliki 4 nilai linguistik, yaitu 

muda, parobaya, tua, dan sangat tua, variabel berat badan memiliki 5 nilai 

linguistik, yaitu sangant kurus, kurus, normal, gemuk, dan sangat gemuk, variabel 

aktivitas memiliki 5 nilai linguistik, yaitu istirahat, ringan, sedang, berat, 

dansangat berat, sedangkan variabel kalori harian memiliki x nilai linguistik, yaitu 

sedikit, sedang, banyak. Berdasarkan unit penalaran pada inferensi fuzzy yang 

berbentuk : 

Jika a adalah A, b adalah B, dan c adalah C, maka d adalah D. 

Jika a dikaitkan dengan variabel umur dan A adalah nilai-nilai 

linguistiknya, b dikaitkan dengan variabel berat badan dan B adalah nilai-nilai 

linguistiknya, c dikaitkan dengan variabel aktivitas barang dan C adalah nilai 

linguistiknya, d dikaitkan dengan variabel kalori harian dan D adalah nilai 

linguistiknya, maka aturan-aturan yang dapat terbentuk dapat disajikan dalam 

tabel berikut ini: 

3.1.1. Aturan-aturan 

Tabel 3.1  Hasil dari aturan-aturan yang terbentuk pada inferensi fuzzy 

dengan kasus jenis kelamin= laki-laki. 

No 

Jenis 

Kelamin 

(JK) 

Berat Badan 

(BB) 
Aktivitas  Umur 

Kalori 

Harian 

1 Laki-laki sangat kurus istirahat muda Banyak 

2 Laki-laki sangat kurus istirahat parobaya Banyak 

3 Laki-laki sangat kurus istirahat Tua Banyak 
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4 Laki-laki sangat kurus istirahat sangat tua Banyak 

5 Laki-laki sangat kurus ringan muda Banyak 

6 Laki-laki sangat kurus ringan parobaya Banyak 

7 Laki-laki sangat kurus ringan tua Banyak 

8 Laki-laki sangat kurus ringan sangat tua Banyak 

9 Laki-laki sangat kurus sedang muda Banyak 

10 Laki-laki sangat kurus sedang parobaya Banyak 

11 Laki-laki sangat kurus sedang tua Banyak 

12 Laki-laki sangat kurus sedang sangat tua Banyak 

13 Laki-laki sangat kurus berat muda Banyak 

14 Laki-laki sangat kurus berat parobaya Banyak 

15 Laki-laki sangat kurus berat tua Banyak 

16 Laki-laki sangat kurus berat sangat tua Banyak 

17 
Laki-laki 

sangat kurus 

sangat 

berat muda Banyak 

18 
Laki-laki 

sangat kurus 

sangat 

berat parobaya Banyak 

19 
Laki-laki 

sangat kurus 

sangat 

berat tua Banyak 

20 
Laki-laki 

sangat kurus 

sangat 

berat sangat tua Banyak 

21 Laki-laki Kurus istirahat muda Banyak 

22 Laki-laki Kurus istirahat parobaya Banyak 

23 Laki-laki Kurus istirahat tua Banyak 

24 Laki-laki Kurus istirahat sangat tua Banyak 

25 Laki-laki Kurus ringan muda Banyak 

26 Laki-laki Kurus ringan parobaya Banyak 
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27 Laki-laki Kurus ringan tua Banyak 

28 Laki-laki Kurus ringan sangat tua Banyak 

29 Laki-laki Kurus sedang muda Banyak 

30 Laki-laki Kurus sedang parobaya Banyak 

31 Laki-laki Kurus sedang tua Banyak 

32 Laki-laki Kurus sedang sangat tua Banyak 

33 Laki-laki Kurus berat muda Banyak 

34 Laki-laki Kurus berat parobaya Banyak 

35 Laki-laki Kurus berat tua Banyak 

36 Laki-laki Kurus berat sangat tua Banyak 

37 
Laki-laki 

Kurus 

sangat 

berat muda Banyak 

38 
Laki-laki 

Kurus 

sangat 

berat parobaya Banyak 

39 
Laki-laki 

Kurus 

sangat 

berat tua Banyak 

40 
Laki-laki 

Kurus 

sangat 

berat sangat tua Banyak 

41 Laki-laki Normal istirahat muda Banyak 

42 Laki-laki Normal istirahat parobaya Banyak 

43 Laki-laki Normal istirahat tua Banyak 

44 Laki-laki Normal istirahat sangat tua Banyak 

45 Laki-laki Normal ringan muda Banyak 

46 Laki-laki Normal ringan parobaya Banyak 

47 Laki-laki Normal ringan tua Banyak 

48 Laki-laki Normal ringan sangat tua Banyak 

49 Laki-laki Normal sedang muda Sedikit 
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50 Laki-laki Normal sedang parobaya Banyak 

51 Laki-laki Normal sedang tua Sedikit 

52 Laki-laki Normal sedang sangat tua Sedikit 

53 Laki-laki Normal berat muda Sedikit 

54 Laki-laki Normal berat parobaya Sedikit 

55 Laki-laki Normal berat tua Sedikit 

56 Laki-laki Normal berat sangat tua Sedikit 

57 
Laki-laki 

Normal 

sangat 

berat muda Sedikit 

58 
Laki-laki 

Normal 

sangat 

berat parobaya Sedikit 

59 
Laki-laki 

Normal 

sangat 

berat tua Sedikit 

60 
Laki-laki 

Normal 

sangat 

berat sangat tua Sedikit 

61 Laki-laki Gemuk istirahat muda Sedikit 

62 Laki-laki Gemuk istirahat parobaya Sedikit 

63 Laki-laki Gemuk istirahat tua Sedikit 

64 Laki-laki Gemuk istirahat sangat tua Sedikit 

65 Laki-laki Gemuk ringan muda Sedikit 

66 Laki-laki Gemuk ringan parobaya Sedikit 

67 Laki-laki Gemuk ringan tua Sedikit 

68 Laki-laki Gemuk ringan sangat tua Sedikit 

69 Laki-laki Gemuk sedang muda Sedikit 

70 Laki-laki Gemuk sedang parobaya Sedikit 

71 Laki-laki Gemuk sedang tua Sedikit 

72 Laki-laki Gemuk sedang sangat tua Sedikit 
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73 Laki-laki Gemuk berat muda Sedikit 

74 Laki-laki Gemuk berat parobaya Sedikit 

75 Laki-laki Gemuk berat tua Sedikit 

76 Laki-laki Gemuk berat sangat tua Sedikit 

77 
Laki-laki 

Gemuk 

sangat 

berat muda Sedikit 

78 
Laki-laki 

Gemuk 

sangat 

berat parobaya Sedikit 

79 
Laki-laki 

Gemuk 

sangat 

berat tua Sedikit 

80 
Laki-laki 

Gemuk 

sangat 

berat sangat tua Sedikit 

81 Laki-laki sangat gemuk istirahat muda Sedikit 

82 Laki-laki sangat gemuk istirahat parobaya Sedikit 

83 Laki-laki sangat gemuk istirahat tua Sedikit 

84 Laki-laki sangat gemuk istirahat sangat tua Sedikit 

85 Laki-laki sangat gemuk ringan muda Sedikit 

86 Laki-laki sangat gemuk ringan parobaya Sedikit 

87 Laki-laki sangat gemuk ringan tua Sedikit 

88 Laki-laki sangat gemuk ringan sangat tua Sedikit 

89 Laki-laki sangat gemuk sedang muda Sedikit 

90 Laki-laki sangat gemuk sedang parobaya Sedikit 

91 Laki-laki sangat gemuk sedang tua Sedikit 

92 Laki-laki sangat gemuk sedang sangat tua Sedikit 

93 Laki-laki sangat gemuk berat muda Sedikit 

94 Laki-laki sangat gemuk Berat parobaya Sedikit 

95 Laki-laki sangat gemuk Berat tua Sedikit 
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96 Laki-laki sangat gemuk Berat sangat tua Sedikit 

97 
Laki-laki 

sangat gemuk 

sangat 

berat muda Sedikit 

98 
Laki-laki 

sangat gemuk 

sangat 

berat parobaya Sedikit 

99 
Laki-laki 

sangat gemuk 

sangat 

berat tua Sedikit 

100 
Laki-laki 

sangat gemuk 

sangat 

berat sangat tua Sedikit 

 

 

Tabel 3.2 Hasil dari aturan-aturan yang terbentuk pada inferensi fuzzy dengan 

kasus jenis kelamin= perempuan. 

 

No 

Jenis 

Kelamin 

(JK) 

Berat Badan 

(BB) 
Aktivitas  Umur 

Kalori 

Harian 

1 Perempuan sangat kurus istirahat muda Banyak 

2 Perempuan sangat kurus istirahat parobaya Banyak 

3 Perempuan sangat kurus istirahat Tua Banyak 

4 Perempuan sangat kurus istirahat sangat tua Banyak 

5 Perempuan sangat kurus ringan muda Banyak 

6 Perempuan sangat kurus ringan parobaya Banyak 

7 Perempuan sangat kurus ringan tua Banyak 

8 Perempuan sangat kurus ringan sangat tua Banyak 

9 Perempuan sangat kurus sedang muda Banyak 

10 Perempuan sangat kurus sedang parobaya Banyak 

11 Perempuan sangat kurus sedang tua Banyak 
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12 Perempuan sangat kurus sedang sangat tua Banyak 

13 Perempuan sangat kurus berat muda Banyak 

14 Perempuan sangat kurus berat parobaya Banyak 

15 Perempuan sangat kurus berat tua Banyak 

16 Perempuan sangat kurus berat sangat tua Banyak 

17 Perempuan sangat kurus sangat berat muda Banyak 

18 Perempuan sangat kurus sangat berat parobaya Banyak 

19 Perempuan sangat kurus sangat berat tua Banyak 

20 Perempuan sangat kurus sangat berat sangat tua Banyak 

21 Perempuan Kurus istirahat muda Banyak 

22 Perempuan Kurus istirahat parobaya Banyak 

23 Perempuan Kurus istirahat tua Banyak 

24 Perempuan Kurus istirahat sangat tua Banyak 

25 Perempuan Kurus ringan muda Banyak 

26 Perempuan Kurus ringan parobaya Banyak 

27 Perempuan Kurus ringan tua Banyak 

28 Perempuan Kurus ringan sangat tua Banyak 

29 Perempuan Kurus sedang muda Banyak 

30 Perempuan Kurus sedang parobaya Banyak 

31 Perempuan Kurus sedang tua Banyak 

32 Perempuan Kurus sedang sangat tua Banyak 

33 Perempuan Kurus berat muda Banyak 

34 Perempuan Kurus berat parobaya Banyak 

35 Perempuan Kurus berat tua Banyak 

36 Perempuan Kurus berat sangat tua Banyak 
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37 Perempuan Kurus sangat berat muda Banyak 

38 Perempuan Kurus sangat berat parobaya Banyak 

39 Perempuan Kurus sangat berat tua Banyak 

40 Perempuan Kurus sangat berat sangat tua Banyak 

41 Perempuan Normal istirahat muda Banyak 

42 Perempuan Normal istirahat parobaya Banyak 

43 Perempuan Normal istirahat tua Banyak 

44 Perempuan Normal istirahat sangat tua Banyak 

45 Perempuan Normal ringan muda Banyak 

46 Perempuan Normal ringan parobaya Banyak 

47 Perempuan Normal ringan tua Banyak 

48 Perempuan Normal ringan sangat tua Banyak 

49 Perempuan Normal sedang muda Sedikit 

50 Perempuan Normal sedang parobaya Banyak 

51 Perempuan Normal sedang tua Sedikit 

52 Perempuan Normal sedang sangat tua Sedikit 

53 Perempuan Normal berat muda Sedikit 

54 Perempuan Normal berat parobaya Sedikit 

55 Perempuan Normal berat tua Sedikit 

56 Perempuan Normal berat sangat tua Sedikit 

57 Perempuan Normal sangat berat muda Sedikit 

58 Perempuan Normal sangat berat parobaya Sedikit 

59 Perempuan Normal sangat berat tua Sedikit 

60 Perempuan Normal sangat berat sangat tua Sedikit 

61 Perempuan Gemuk istirahat muda Sedikit 
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62 Perempuan Gemuk istirahat parobaya Sedikit 

63 Perempuan Gemuk istirahat tua Sedikit 

64 Perempuan Gemuk istirahat sangat tua Sedikit 

65 Perempuan Gemuk ringan muda Sedikit 

66 Perempuan Gemuk ringan parobaya Sedikit 

67 Perempuan Gemuk ringan tua Sedikit 

68 Perempuan Gemuk ringan sangat tua Sedikit 

69 Perempuan Gemuk sedang muda Sedikit 

70 Perempuan Gemuk sedang parobaya Sedikit 

71 Perempuan Gemuk sedang tua Sedikit 

72 Perempuan Gemuk sedang sangat tua Sedikit 

73 Perempuan Gemuk berat muda Sedikit 

74 Perempuan Gemuk berat parobaya Sedikit 

75 Perempuan Gemuk berat tua Sedikit 

76 Perempuan Gemuk berat sangat tua Sedikit 

77 Perempuan Gemuk sangat berat muda Sedikit 

78 Perempuan Gemuk sangat berat parobaya Sedikit 

79 Perempuan Gemuk sangat berat tua Sedikit 

80 Perempuan Gemuk sangat berat sangat tua Sedikit 

81 Perempuan sangat gemuk istirahat muda Sedikit 

82 Perempuan sangat gemuk istirahat parobaya Sedikit 

83 Perempuan sangat gemuk istirahat tua Sedikit 

84 Perempuan sangat gemuk istirahat sangat tua Sedikit 

85 Perempuan sangat gemuk ringan muda Sedikit 

86 Perempuan sangat gemuk ringan parobaya Sedikit 



33 
 

87 Perempuan sangat gemuk ringan tua Sedikit 

88 Perempuan sangat gemuk ringan sangat tua Sedikit 

89 Perempuan sangat gemuk sedang muda Sedikit 

90 Perempuan sangat gemuk sedang parobaya Sedikit 

91 Perempuan sangat gemuk sedang tua Sedikit 

92 Perempuan sangat gemuk sedang sangat tua Sedikit 

93 Perempuan sangat gemuk berat muda Sedikit 

94 Perempuan sangat gemuk Berat parobaya Sedikit 

95 Perempuan sangat gemuk Berat tua Sedikit 

96 Perempuan sangat gemuk Berat sangat tua Sedikit 

97 Perempuan sangat gemuk sangat berat muda Sedikit 

98 Perempuan sangat gemuk sangat berat parobaya Sedikit 

99 Perempuan sangat gemuk sangat berat tua Sedikit 

100 Perempuan sangat gemuk sangat berat sangat tua Sedikit 

 

 

3.1.2. Penyelesaian Masalah Menggunakan Metode Tsukamoto 

Penyelesaian masalah untuk kasus perhitungan kalori harian pada 

penderita diabetes melitus Metode Tsukamoto jika dimisalkan terdapat pasien 

penderita diabetes mellitus sebagai berikut : 

Nama : Joko 

Umur : 55 tahun 

Berat Badan : 53 kg 

Tinggi Badan : 167 cm 

Aktifitas : Dagang 

IMT : Berat Badan (kg) / (Tinggi Badan (m) )
2 

= 53 / (1,67)
2 

= 19,003 = 19 

Langkah 1: Menentukan variabel yang terkait dalam proses yang akanditentukan 

dan fungsi fuzzifikasi yang sesuai. 
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Pada kasus ini , ada 3 variabel yang akan dimodelkan, yaitu: 

a) Umur(x)(umur), terdiri atas 4 himpunan fuzzy, yaitu MUDA, 

PAROBAYA, TUA, dan SANGAT TUA. Berdasarkan dari data umur 

terbesar dan terkecil pada masing-masing himpunannya,maka fungsi 

keanggotaan dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.Himpunan fuzzy untuk variabel umur 

b)  Berat badan(x)(beratbadan), terdiri atas 5 himpunan fuzzy, yaitu 

SANGAT KURUS, KURUS, NORMAL, GEMUK, dan SANGAT 

GEMUK. Berdasarkan dari berat badan terbesar dan terkecil pada 
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masing-masing himpunannya, maka fungsi keanggotaan 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

c) Aktivitas (x)(aktivitas),, terdiri atas 5 himpunan fuzzy, yaitu 

ISTIRAHAT, RINGAN, SEDANG, BERAT dan SANGAT 

BERAT. Berdasarkan dari aktivitas terbesar dan terkecil pada 
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masing-masing himpunannya, maka fungsi keanggotaan 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Himpunan fuzzy untuk variabel aktivitas 

d) Kalori harian(x)(kaloriharian), terdiri atas 3 himpunan fuzzy, yaitu 

SEDIKIT, SEDANG, dan BANYAK. Berdasarkan dari jumlah 

kalori terbesar dan terkecilpada masing-masing himpunannya, 

maka fungsi keanggotaan dirumuskan sebagai berikut: 
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e)  

 

 

 

1300     2500 

Gambar 3.4. Himpunan fuzzy untuk variabel kalori harian 

Langkah 2 : Menghitung α-predikat, zi , dan (α-predikat * zi)  

No µBeratBadan µAktifitas µUmur 

Min(µBeratBadan, 
µUmur, µAktifitas) zi α-predikat * zi 

 α-predikat 

1 0 0 0 0 1300 0 

2 0 0 0.25 0 1300 0 

3 0 0 0 0 1300 0 

4 0 0 0 0 1300 0 

5 0 1 0 0 1300 0 

6 0 1 0.25 0 1300 0 

7 0 1 0 0 1300 0 

8 0 1 0 0 1300 0 

9 0 0 0 0 1300 0 

10 0 0 0.25 0 1300 0 

11 0 0 0 0 1300 0 

12 0 0 0 0 1300 0 

13 0 0 0 0 1300 0 

14 0 0 0.25 0 1300 0 

15 0 0 0 0 1300 0 
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16 0 0 0 0 1300 0 

17 0 0 0 0 1300 0 

18 0 0 0.25 0 1300 0 

19 0 0 0 0 1300 0 

20 0 0 0 0 1300 0 

21 0 0 0 0 1300 0 

22 0 0 0.25 0 1300 0 

23 0 0 0 0 1300 0 

24 0 0 0 0 1300 0 

25 0 1 0 0 1300 0 

26 0 1 0.25 0 1300 0 

27 0 1 0 0 1300 0 

28 0 1 0 0 1300 0 

29 0 0 0 0 1300 0 

30 0 0 0.25 0 1300 0 

31 0 0 0 0 1300 0 

32 0 0 0 0 1300 0 

33 0 0 0 0 1300 0 

34 0 0 0.25 0 1300 0 

35 0 0 0 0 1300 0 

36 0 0 0 0 1300 0 

37 0 0 0 0 1300 0 

38 0 0 0.25 0 1300 0 

39 0 0 0 0 1300 0 

40 0 0 0 0 1300 0 

41 1 0 0 0 1300 0 

42 1 0 0.25 0 1300 0 

43 1 0 0 0 1300 0 

44 1 0 0 0 1300 0 

45 1 1 0 0 1300 0 

46 1 1 0.25 0.25 1600 400 

47 1 1 0 0 1300 0 

48 1 1 0 0 1300 0 

49 1 0 0 0 1300 0 

50 1 0 0.25 0 1300 0 

51 1 0 0 0 2500 0 

52 1 0 0 0 2500 0 

53 1 0 0 0 2500 0 

54 1 0 0.25 0 2500 0 

55 1 0 0 0 2500 0 

56 1 0 0 0 2500 0 

57 1 0 0 0 2500 0 

58 1 0 0.25 0 2500 0 

59 1 0 0 0 2500 0 
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60 1 0 0 0 2500 0 

61 0 0 0 0 2500 0 

62 0 0 0.25 0 2500 0 

63 0 0 0 0 2500 0 

64 0 0 0 0 2500 0 

65 0 1 0 0 2500 0 

66 0 1 0.25 0 2500 0 

67 0 1 0 0 2500 0 

68 0 1 0 0 2500 0 

69 0 0 0 0 2500 0 

70 0 0 0.25 0 2500 0 

71 0 0 0 0 2500 0 

72 0 0 0 0 2500 0 

73 0 0 0 0 2500 0 

74 0 0 0.25 0 2500 0 

75 0 0 0 0 2500 0 

76 0 0 0 0 2500 0 

77 0 0 0 0 2500 0 

78 0 0 0.25 0 2500 0 

79 0 0 0 0 2500 0 

80 0 0 0 0 2500 0 

81 0 0 0 0 2500 0 

82 0 0 0.25 0 2500 0 

83 0 0 0 0 2500 0 

84 0 0 0 0 2500 0 

85 0 1 0 0 2500 0 

86 0 1 0.25 0 2500 0 

87 0 1 0 0 2500 0 

88 0 1 0 0 2500 0 

89 0 0 0 0 2500 0 

90 0 0 0.25 0 2500 0 

91 0 0 0 0 2500 0 

92 0 0 0 0 2500 0 

93 0 0 0 0 2500 0 

94 0 0 0.25 0 2500 0 

95 0 0 0 0 2500 0 

96 0 0 0 0 2500 0 

97 0 0 0 0 2500 0 

98 0 0 0.25 0 2500 0 

99 0 0 0 0 2500 0 

100 0 0 0 0 2500 0 
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Langkah 3 : Menghitung z* 

Pada langkah ini, z* dihitung berdasarkan aturan (rule) yang telah dibuat dan nilai 

a-predikat yang didapat. 

Jumlah α-predikat = 0,25 

Jumlah (α-predikat)*zi = 400 

   

Z* = 400 / 0,25 = 1600 

Jadi nilai kalori perhari bagi peasien yang terkena diabetes mellitus adalah 1600 

kkal/hari. 
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3.1. Perancangan 

Gambaran sistem aplikasi yang dibangun secara umum dalam bentuk context 

diagram sebagai berikut : 

 custom Aplikasi Perhitungan Kalori Harian

Aplikasi Perhitungan Kalori Harian 

Penderita Diabetes Mellitus

Pengguna
«jenis kelamin»

«berat badan»

«tinggi badan»

«umur»

«aktifitas»

«perhitungan kalori»

«grafik umur»

«nama»

«grafik berat badan»

«grafik aktifitas»

«grafik kalori harian»

 



42 
 

Berikut flowchart untuk perhitungan kalori harian : 

Start

Jenis kelamin, nama, 
umur, berat badan, 

tinggi badan, aktifitas

Hitung derajat keanggotaan variabel umur, 
berat badan, aktifitas

Hitung α-predikat

Hitung zi

Hitung α-predikat * zi

Hitung z*

Jumlah kalori harian = z*

Jumlah kalori harian

End
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BAB IV 

IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas mengenai tahapan implementasi sistem informasi 

kebutuhan kalori bagi penderita diabetes mellitus berdasarkan hasil yang telah 

didapatkan dari analisis dan proses perancangan sistem informasi. 

4.1. Spesifikasi Lingkungan Sistem 

Perangkat lunak ini dikembangkan dalam lingkungan implementasi yang 

terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. 

1. Spesifikasi Lingkungan Perangkat Lunak 

Spesifikasi perangkat lunak yang dipakai dalam proses 

pembangunan sistem dijelaskan pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Spesifikasi Lingkungan Perangkat Lunak 

Perangkat Lunak Spesifikasi  

Operating System  Microsoft Windows 8 Profesional 64-

bit 

Integrated Development 

Environment 

NetBeans IDE 7.1  

Programming Language Java 

Software Development Kit jdk-7u45-windows-x64 

Graphic Editor Adobe Photoshop CS 6 64-bit 

 

2. Spesifikasi Lingkungan Perangkat Keras 

Spesifikasi perangkat keras computer yang digunakan dalam 

proses pembuatan sistem ini dijelaskan pada Tabel 4.2 
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Tabel 4.2 Spesifikasi Lingkungan Perangkat Keras 

Perangkat Keras Spesifikasi  

Processor  Intel® Core™ i3-2310M CPU @ 

2.10 GHz  

Memory (RAM) 4.00 GB 

Harddisk Serial ATA 640 GB HDD 

Grafik NVIDIA Geforce® GT540M Cuda™ 

2GB 

4.2. Batasan-batasan Implementasi 

Beberapa batasan dalam mengimplementasi sistem ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Sistem informasi dibuat khusus untuk menangani perhitungan kalori 

harian bagi penderita diabetes mellitus. 

2. Sistem informasi dibuat berbasis aplikasi desktop. 

4.3. Implementasi Desain Antarmuka 

Layout dari sistem informasi ini menggunakan bahasa pemrograman java. 

Tabel 4.3 menampilkan hasil layout sistem yang dibuat. 
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Tabel 4.3 Hasil Implementasi desain 

No. Jenis 

Layout 

Tampilan 

1 Halaman 

Utama 
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2 Halaman 

Grafik 
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4.4. Implementasi Algoritma 

Sistem informasi perhitungan kalori harian untuk penderita diabetes 

mellitus memiliki beberapa proses dalam beberapa fungsional sistem. Beberapa 

fungsional yang dicantumkan dalam mini skripsi ini hanya fungsinal yang penting 

saja. Implementasi algoritma ini akan direpresentasikan sebagai berikut : 

1. Implementasi Algoritma untuk Proses Input Data Penderita 

Nama Algoritma : input data 

Deskripsi 

 Input: Nama, Umur, Berat Badan, Tinggi Badan, Jenis 

Kelamin, dan Aktivitas. 

 Proses : 

1. Mengambil data umur dan mengirimnya ke kelas 

umur.java untuk didapatkan µ dari umur. 

2. Mengambil data aktifitas, memberikan nilai dan 

mengirimnya ke kelas Aktifitas.java untuk didapatkan 

µ dari Aktifitas. 

3. Mengambil data berat badan dan tinggi badan, 

menghitung berat badan ideal (IMT) dan mengirimnya 

ke kelas Berat_badan.java untuk didapatkan µ dari 

berat badan. 

4. Mengambil data jenis kelamin, dan menghitung dari 

hasil tiga atribut diatas (µ umur, µ aktifitas, dan µ imt) 

sesuai dengan aturan. 

5. Menghitung z* sebagai jumlah kalori harian. 

 Output : Jumlah kalori harian 

 

2. Implementasi Algoritma untuk Menampilkan Grafik 

Nama Algoritma : menampilkan Grafik Himpunan Fuzzy Variabel 

Umur 
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Deskripsi 

 Proses : 

1. Menyimpan data himpunan variabel umur kedalam 

array dua dimensi di kelas UMUR.java dengan indeks 

kolom ke-0 merupakan keterangan umur, indeks kolom 

ke-1 merupakan x1, indeks kolom ke-2 merupakan y1, 

indeks kolom ke-3 merupakan x2, dan indeks kolom 

ke-4 merupakan y2.  

2. Mengambil data himpunan variabel umur dari kelas 

UMUR.java 

3. Menggambar sekumpulan garis yang setiap garisnya 

digambar dengan parameter yang berisi x1, y1, x2, y2. 

Parameter tersebut merupakan titik-titik yang diambil 

dari himpunan variabel umur. 

 Output : grafik himpunan fuzzy variabel umur 

 

Nama Algoritma : menampilkan Grafik Himpunan Fuzzy Variabel 

Berat Badan 

Deskripsi 

 Proses : 

1. Menyimpan data himpunan variabel berat badan 

kedalam array dua dimensi di kelas 

BERAT_BADAN.java dengan indeks kolom ke-0 

merupakan keterangan berat badan, indeks kolom ke-1 

merupakan x1, indeks kolom ke-2 merupakan y1, 

indeks kolom ke-3 merupakan x2, dan indeks kolom 
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ke-4 merupakan y2.  

2. Mengambil data himpunan variabel berat badandari 

kelas BERAT_BADAN.java 

3. Menggambar sekumpulan garis yang setiap garisnya 

digambar dengan parameter yang berisi x1, y1, x2, y2. 

Parameter tersebut merupakan titik-titik yang diambil 

dari himpunan variabel berat badan 

 Output : grafik himpunan fuzzy variabel berat badan 

 

Nama Algoritma : menampilkan Grafik Himpunan Fuzzy Variabel 

Aktivitas 

Deskripsi 

 Proses : 

1. Menyimpan data himpunan variabel aktivitas kedalam 

array dua dimensi di kelas AKTIVITAS.java dengan 

indeks kolom ke-0 merupakan keterangan aktivitas, 

indeks kolom ke-1 merupakan x1, indeks kolom ke-2 

merupakan y1, indeks kolom ke-3 merupakan x2, dan 

indeks kolom ke-4 merupakan y2.  

2. Mengambil data himpunan variabel aktivitasdari kelas 

AKTIVITAS.java 

3. Menggambar sekumpulan garis yang setiap garisnya 

digambar dengan parameter yang berisi x1, y1, x2, y2. 

Parameter tersebut merupakan titik-titik yang diambil 

dari himpunan variabel aktivitas 

 Output : grafik himpunan fuzzy variabel aktivitas 
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Nama Algoritma : menampilkan Grafik Himpunan Fuzzy Variabel 

Kalori Harian 

Deskripsi 

 Proses : 

4. Menyimpan data himpunan variabel kalori harian 

kedalam array dua dimensi di kelas 

JUMLAH_KALORI.java dengan indeks kolom ke-0 

merupakan keterangan kalori harian, indeks kolom ke-

1 merupakan x1, indeks kolom ke-2 merupakan y1, 

indeks kolom ke-3 merupakan x2, dan indeks kolom 

ke-4 merupakan y2.  

5. Mengambil data himpunan variabel kalori hariandari 

kelas JUMLAH_KALORI.java 

6. Menggambar sekumpulan garis yang setiap garisnya 

digambar dengan parameter yang berisi x1, y1, x2, y2. 

Parameter tersebut merupakan titik-titik yang diambil 

dari himpunan variabel kalori harian 

 Output : grafik himpunan fuzzy variabel kalori harian 
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BAB V 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

5.1. Pengujian Aplikasi 

 

 Dengan inputan yang diberikan pada aplikasi antara lain variabel nama, 

umur, berat badan, tinggi badan dan aktifitas harian. Pada kasus ini akan dicoba 

memasukkan data dengan nama dalek, umur 55 tahun, berat badan 53 kg, tinggi 

badan 167 cm dan aktifitas hariannya adalah dagang. Maka aplikasi akan 

menghasilkan keluaran hasil perhitungan kalori harian yang dibutuhkan adalah 

sebesar 1600 kilo kalori untuk pengguna dengan data sesuai inputan. Dan hasil 

keluaran dari aplikasi mempunyai nilai yang sama dengan hasil dari perhitungan 

yang dilakukan secara manual. 

5.2. Analisis Data 

Data berikut merupakan beberapa sample hasil perhitungan kalori terhadap 

penderita Diabetes Mellitus menggunakan metode Fuzzy Inferensi Sistem 

Tsukamoto. Untuk dapat membandingkan hasil perhitungan dengan aturan-aturan 

yang telah diberikan. 
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Tabel 5.1 Data hasil perhitungan kalori penderita Diabetes Mellitus 

Jenis 

Kelamin 
BeratBadan TinggiBadan Aktivitas Umur Hasil 

Laki-laki 73 172 7 63 1973.746 

Laki-laki 74 177 9 57 1935.068 

Perempuan 60 170 3 47 1900.00 

Perempuan 54 165 8 38 1881.818 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa metode fuzzy tsukamoto 

dapat digunakan untuk menghitung jumlah kalori penderita diabetes melitus 

dengan hasil yang akurat.  Selain akurat hasil perhitungan tersebut juga 

bermanfaat  bagi para ahli gizi di rumah sakit untuk menentukan kebutuhan kalori 

penderita diabetes mellitus. 

 

6.2. Saran 

Aplikasi ini dapat lebih dikembangkan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman berbasis web sehingga user dapat memperoleh informasi sesuai 

kebutuhannya secara up to date (terbaru) setiap saat dan dimanapun berada. Selain 

itu aplikasi ini dapat ditambah pula variabel baru agar perhitungan fuzzy lebih 

tepat dan akurat  untuk menentukan kebutuhan kalori harian penderita diabetes 

melitus.   
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